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Ak h i r  t a h u n  d i  I n s t i t u t 
Pertanian Bogor, lembaga 

kemahasiswaan sibuk melakukan 
suksesi.  Penentuan nama calon 
pemegang jabatan tertinggi hingga 
visi dan misi yang digadang masing-
masing calon mulai dipersiapkan. 
Tak banyak lembaga kemahasiswaan 
yang menerapkan kampanye untuk 
menentukan seseorang yang akan 
duduk di tampuk kepemimpinan. 
Kampanye digunakan sebagai salah 
satu alat peraup suara pemilih.

Atmosfer  k ampus mendek ati 
era Pemilihan Raya dibanjiri media 
kampanye. Musim kampanye tiba 
berarti atribut kampanye (spanduk, 
baliho, dan sejenisnya) terpampang 
d i  m a n a - m a n a  h i n g g a  c u k u p 
mengusik pandangan. Seakan tak 

puas hanya dengan mengandalkan 
debat terbuka, strategi kampanye 
ini dilancarkan dengan memasang  
s e n y u m  p a r a  c a l o n  p r e s m a -
wapresma pada bal iho ukuran 
4x3 meter. Secara vertikal, baliho 
dibentangkan setinggi bangunan 
bertingkat tiga.

Pandangan tidak jauh berbeda 
t e r l i h a t  p a d a  c a l o n  e k s e k u t i f 
tingkat fakultas. Walaupun cakupan 
sasaran pemilih lebih sempit, media 
kampanye dengan bentangan luas 
tetap menjadi strategi pengeruk 
suara. 

B e r b e d a  d e n g a n  l e m b a g a 
kemahasiswaan lainnya, rangkaian 
s u k s e s i  P r e s i d e n  M a h a s i s w a 
(Presma) IPB tampak mencolok 
dengan sebaran media kampanye 

di antero kampus. Rangkaian yang 
cukup panjang untuk menguji dan 
mengadu segala aspek, fisik hingga 
psikis. Para calon saling menguji 
visi dan misi, sedangkan tim sukses 
saling mengadu strategi.

Like father l ike son.  Sek adar 
pepatah untuk menggambarkan 
situasi kelembagaan mahasiswa 
IPB sebagai miniatur pemerintahan 
Indonesia.  Seakan ‘belajar ’ dari 
eksekutif Indonesia, para eksekutif 
mahasiswa mencatat, kemudian 
m e n e r a p k a n  s e p e r t i  h a l n y a 
kampanye dan rangkaiannya serta 
strategi dan atributnya.

S e k a d a r  m e m a s a n g  b a l i h o 
sejauh mata memandang adalah 
hal yang lumrah bagi seorang calon 
gubernur, apalagi calon presiden. 

Tentunya dengan harapan banyak 
suara yang memilih mereka. Ketika 
hal tersebut ‘dilumrahkan’ di dalam 
dunia kampus apakah tujuannya 
tetap sama? Hanya untuk meraup 
suara?

Tak ada hukum yang dilanggar 
ketika strategi ini mereka tempuh. 
Tidak ada yang dapat menuntut 
m e r e k a  p e r i h a l  t i d a k  s u k a 
pandangannya terhalangi  oleh 
spanduk bertebaran. Kembali lagi 
kepada tujuan para calon tersebut. 
Jika itu memang bertujuan suara 
semata, tentunya pemilik biaya 
terbesar dapat dipastikan menuju 
tampuk kepemimpinan.

kunjungi website kami untuk update informasi terkini: www. korpusipb.com
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Masyarakat Indonesia kem-
bali dihebohkan dengan 
permasalahan impor kede-
lai. Berdasarkan data yang 

dicatat oleh Majalah Tempo edisi 23-29 
September, kedelai impor menguasai 
pangsa pasar Indonesia dengan kapasi-
tas 210 ribu ton atau sekitar 60 persen 
dari total kapasitas kedelai yang bere-
dar di pasaran. Angka ini jauh berbeda 
dari kapasitas yang diisi oleh Badan 
Urusan Logistik (Bulog). Bulog hanya 
mampu memenuhi pangsa pasar di an-
gka 20 ribu ton atau sekitar 9,25 persen.  
Keadaan diperparah dengan adanya 
dugaan kartel antara perusahaan-peru-
sahan pengimpor yang disinyalir men-
ciptakan monopoli harga pasar sehingga 
berdampak pada naiknya harga kedelai.

Pada 13 September yang lalu harga 
kedelai bertengger di atas Rp.9.400,- per 
kilo. Mahalnya harga kedelai ini men-
imbulkan beragam aksi di masyarakat. 
Dimulai dari aksi mogok produsen tahu 
dan tempe hingga pengalihan produksi 
kedelai oleh petani ke komoditi lain yang 
dirasa lebih menguntungkan.  Barulah 
pada 25 Oktober lalu harga mulai turun 
di angka Rp. 8.000,- per kilo dan petani 
sedikit bergairah kembali untuk bertani 
kedelai. Turunnya harga ini setelah kel-
uarnya peraturan Menteri Perdagangan 
yang menetapkan Harga Pokok Pem-
belian (HPP). Akan tetapi, jika impor 
masih menjadi pilihan untuk memenu-
hi pangsa pasar, b u k a n 
mustahil har-
ga kedelai 
kembali 
naik.

Meny-
ikapi hal 
ini, Dosen Ilmu 
Ekonomi IPB Dr. Ir. M . F i n d i 
A, SE, ME angkat bicara. Ia mengatakan 
permasalahan ini terjadi karena rendah-
nya produksi kedelai lokal serta belum 
adanya penetapan harga dasar kedelai 
oleh pemerintah. 

 Selanjutnya pemerintah dapat men-
etapan harga dasar kedelai serta mem-
berikan insentif dan subsidi bibit mau-
pun pupuk kepada petani. Kepuasan 
petani terhadap perhatian yang diberi-
kan pemerintah akan meningkatkan 
semangat kerja petani sehingga petani 
kedelai tetap bertani kedelai, tidak men-
galihfungsikan lahan ke komoditi lain,” 
jelasnya.

Dugaan adanya kartel oleh perusa-
haan pengimpor, ditanggapi oleh M. 
Findi dengan serius. “Ini harus segera 
ditangani pemerintah. Harus ada in-
vestigasi lebih lanjut oleh Komisi Pen-
gawasan Persaingan Usaha (KPPU-red). 
Jika terbukti benar adanya kartel, maka 
pemerintah harus segera mencabut izin 
impor dari perusahaan-perusahaan ter-
kait. Sebaliknya, bila pemasaran kede-
lai tetap berlanjut dan tidak ada kemu-
ngkinan kartel, perlu dicurigai adanya 
keterkaitan permasalahan tersebut 
dengan kebijakan pemerintah sendiri.”

Ia juga mengatakan perlu penam-
bahan fungsi Bulog sebagai perusa-
haan nasional yang menangani bahan 
pokok selain beras. Memang, menurut 
Keppres RI No. 19 Tahun 1998 
Bulog hanya berperan 
mengelola komoditi be-
ras saja. Namun, kon-
disi saat ini membuat 
kedelai juga dapat 
dikategorikan se-
bagai bahan pokok 
selayaknya beras.

Secara keseluru-
han, M. Findi meny-
impulkan bahwa da-
lam menyelesaikan 
permasalahan impor 
kedelai ini, ada be-
berapa hal yang harus 
di perhatikan. Selain 
peningkatan produksi 
kedelai dan investigasi 
terhadap dugaan adan-
ya kartel, koordinasi an-
tar instansi pemerinta-
han perlu dioptimalkan. 
Pemerintah pun perlu 
memberikan perhatian 
khusus terhadap pengem-
bangan penemuan-pene-
muan terbaru dalam bidang 
pertanian, khususnya dalam 
optimasi produk kedelai. 
“Harus ada optimisme dari 
pemerintah akan kemam-
puan petani lokal untuk 
memproduksi kedelai 
dan memenuhi kebu-
tuhan dalam negeri 
sehingga tidak lagi 
tergantung pada ne-
gara lain,” katanya pula. 
Bila hal ini dapat berjalan 
dengan baik, ia membayangkan 
ada harapan dalam jangka waktu 
empat tahun ke depan Indonesia akan 

bebas dari impor kedelai.
Begitu ditanya mengenai peran ma-

hasiswa, khususnya mahasiswa IPB se-
bagai mahasiswa pertanian, M. Findi 
berpesan bahwa 
maha-

siswa harus belajar dengan sebaik-bai-
knya. “Menanamkan moral, idealisme, 
dan kejujuran dari perkuliahan agar 

kelak saat mendapatkan amanah un-
tuk mengambil kebijakan, seorang 

mahasiswa dapat berbuat adil 
dan mengambil keputusan 

dengan bijak,” imbuhnya 
pula. Ia juga melanjutkan 

bahwa mahasiswa dap-
at membantu melalui 

beragam ide yang 
n a n t i n y a 

mampu diaplikasikan dan bermanfaat 
bagi kemaslahatan bangsa. Selain itu, 
mahasiswa pertanian harus menan-
amkan jiwa peka dan peduli terhadap 
petani. Salah satunya dengan membeli 
produk-produk dalam negeri.

PERTANIAN

“Kekurangan suplai 
kedelai dapat diatasi 
dengan ekstensi�kasi 

atau perluasan la-
han.”

Lagi-lagi, Impor Kedelai
Permasalahan Klasik Negeri Tahu-Tempe
siti kurnia
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Raut optimis tampak di 
wajahnya. “Tahun ini kita 
menargetkan 80 persen 
dari total daftar pemilih 

tetap menggunakan hak suaranya,” 
tutur Fahmi Sidiq selaku Ketua Komi-
si Pemilihan Raya (KPR) 2013. Angka 
yang ditargetkan terbilang cukup 
besar mengingat tahun lalu hanya 
57 persen dari total mahasiswa yang 
terdaftar sebagai pemilih tetap yang 
menggunakan hak suaranya dalam 
pemilihan Presiden Mahasiswa (Pres-
ma) dan Wakil Presiden Mahasiswa 
(Wapresma) IPB. Mencoba menepis 
keraguan itu, Fahmi mengatakan bah-
wa banyak perubahan yang dilakukan 
dalam pelaksanaan Pemira tahun ini. 
“Tahun ini kita melakukan perbaikan 
dalam manajemen publikasi. Kita men-
gupayakan untuk ‘jemput bola’,” katan-
ya begitu disodori pertanyaan tentang 
bentuk perubahan yang dilakukan.

Publikasi yang menjadi masalah 
besar pada Pemira 2012 diupayakan 
lebih efektif pada tahun ini. Mendapat 
perhatian yang serius, publikasi men-

gantongi alokasi dana Pemira yang 
besar dibandingkan kegiatan lainnya. 
Tercatat dari 21 juta rupiah anggaran 
yang disediakan untuk Pemira, 5 juta 
dari anggaran tersebut dimanfaatkan 
untuk publikasi. “Kita memanfaatkan 
segalanya dalam publikasi seperti 
penyebaran pamflet dan poster lewat 
media sosial maupun mading-mading 
di sekitar kampus dan LK,” ungkap Fah-
mi.

Selain publikasi yang gencar diben-
ahi, KPR yang digawangi oleh Fahmi 
turut berupaya mengefektifkan kam-
panye Pemira dan Capresma-Cawa-
presma IPB 2013. Melalui UU Keluarga 
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
(KM IPB) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
Pemilihan Raya KM IPB, disampaikan 
bahwa ada dua jenis kampanye yang 
dilegalkan meliputi kampanye lisan 
dan tulisan. Kampanye lisan dilaku-
kan melalui dialog publik dan debat 
publik, sedangkan kampanye tulisan 
dilakukan melalui selebaran, poster, 
pamflet, maupun  baliho. Terkait di-
alog publik dan debat publik, Fahmi 

Pesta demokrasi mahasiswa IPB melalui Pemilihan Raya (Pemira) 
2013 baru saja bergulir. Kampanye pasangan calon presiden 
mahasiswa (Capresma) dan calon wakil presiden mahasiswa 
(Cawapresma) sudah memasuki tahap akhir. Agenda-agenda 
kampanye untuk meraup suara segera bermuara pada hari 
pemungutan suara yang akan  dilaksanakan. Lantas, sudah 
efektifkah pelaksanaan kampanye tersebut? Berhasilkah Pemira 
tahun ini menjadi wadah demokrasi sesungguhnya bagi maha-
siswa?

David Pratama
Ahmad Hafizh

Pemira 2013: KPR Perlu Jemput Bola
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KAMPANYE DINILAI MASIH BELUM EFEKTIF

Segenap regulasi pelaksanaan kampanye yang telah ditetap-
kan oleh KPR dinilai beberapa mahasiswa belum efektif. Syakir 
mahasiswa Fisika angkatan 47 menyayangkan sistem pengena-
lan identitas Capresma dan Cawapresma yang menurutnya tidak 
efektif. “Kalau Cuma mejeng-mejeng foto, itu kurang bagus ya,” 
ungkapnya. Baginya menunjukkan karakter kharismatik sebagai 
pemimpin secara langsung kepada mahasiswa jauh lebih baik 
dalam upaya meraup suara. Ia pun mempertanyakan letak per-
anan Presma dan Wapresma yang terpilih nantinya.”Presma dan 
Wapresma itu gunanya buat semua mahasiswa apa cuma untuk 
jajaran BEM atau DPM KM saja, sih?”

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Adi mahasiswa ESL 
angkatan 48. Menurutnya sosialisasi masih kurang. “Kesan yang 
timbul hanya perkenalan wajah, gak muncul rincian program. 
Padahal sudah seharusnya yang dijual program-programnya 
apa bukan malah jual �gur,” kata Adi. Adi menambahkan rincian 
program yang diusung oleh pasangan calon bisa dijadikan bahan 
evaluasi di akhir kepengurusan kelak. Selain itu ia juga merasa 
sosialisasi yang dilakukan KPR melalui portal website tidak efektif 
mengingat tidak semua mahasiswa rutin mengakses internet.

Menyikapi pelaksanaan dialog publik, beberapa mahasiswa 
memiliki komentar berbeda. Fuad mahasiswa TMB angkatan 49 
misalnya, ia merasa dialog publik yang dikonsep per-wilayah 
cukup bagus sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang 
sama. Hanya saja ia dan beberapa mahasiswa lainnya merasa 
waktu pelaksanaan yang kurang tepat menjadikan kegiatan ini 
tidak kondusif. “Sayang sekali dialognya dilaksanakan di sela-sela 
kuliah dan jam sholat,” ungkap Fuad. (*)

Kesan yang timbul 
hanya perkenalan wa-
jah, gak muncul rincian 
program. Padahal sudah 
seharusnya yang dijual 
program-programnya 
apa bukan malah jual 
�gur

“

”

mengatakan bahwa sarana kampanye 
ini merupakan salah satu langkah un-
tuk memperkenalkan calon kepada 
mahasiswa IPB secara langsung.

Segenap upaya diakui Fahmi telah 
dirancang KPR untuk mengefektifkan 
pelaksanaan dialog publik maupun 
diskusi publik sehingga sarana kam-
panye ini berjalan baik. “Kita sudah 
agendakan waktu dan tempat sebaik 
mungkin. Setiap wilayah mengusung 
topik yang berbeda-beda,” kata Fahmi. 
Ia mengharapkan melalui hal ini antu-
siasme mahasiswa yang terjaring bisa 
lebih besar.
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D I E S   N A T A L I S   I P B

foto: 

Dies natalis IPB ke-50 sebagai peringa-
tan setengah abad berdirinya kampus 
pertanian diperingati dengan banyak 
acara seperti upacara dies natalis seka-
ligus  penyambutan  mahasiswa baru, 
IPB Day, jalan sehat, IPB Agriculture 
Expo dan seminar pertanian. Seluruh 
rangkaian acara yang diselenggara-
kan dalam peringatan dies natalis ini 
menghabiskan dana sebesar 3,8 miliar 
rupiah. Alokasi dana sebesar dua mil-
iar rupiah berasal dari anggaran dana 
IPB dan sisanya berasal dari sponsor.

Dana dengan jumlah paling besar di-
gelontorkan untuk kegiatan IPB Agri-
culture Expo yaitu sebesar 1,5 miliar. 
Kegiatan tersebut merupakan acara 
utama dari serangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan dalam dies natalis IPB 
ke-50.

Mengenai besarnya jumlah dana yang 
dikeluarkan dalam peringatan dies  
natalis  tersebut, ketua pelaksana dies 
natalis Meika Syahbana Rusli, men-

gatakan bahwa besarnya dana yang 
dikeluarkan untuk dies natalis ini ma-
sih dalam batas wajar dan belum se-
berapa. 

“Sesekali kita mengadakan acara yang 
istimewa untuk memperingati ulang 
tahun IPB yang ke-50”,  ujarnya.

Menurutnya, dana dari IPB untuk dies 
natalis ini hanya sepersekian persen 
dari anggaran dana yang dikeluarkan 
IPB setiap tahunnya. Bahkan bud-
get yang dikeluarkan untuk kegiatan 
pengabdian masyarakat di luar acara 
dies natalis ini jauh lebih besar. 

Pamer Inovasi untuk Pembangunan 
Pertanian

Serangkaian acara digelar untuk men-
yambut umur IPB yang ke-50. Beber-
apa acara seperti upacara dies natalis 
sekaligus penyambutan mahasiswa 
baru, jalan pagi sehat, IPB Day, Festi-
val Kampus, IPB Expo serta Seminar 

Pertanian diadakan untuk memeriah-
kan setengah abad berdirinya kampus 
pertanian ini.

Tema yang diusung IPB dalam per-
ayaan dies natalis kali ini adalah “Pen-
garusutamaan Pertanian untuk Pem-
bangunan Berkelanjutan”. Menurut 
ketua pelaksana perayaan dies natalis 
Meika Syahbana Rusli, tema ini di-
maksudkan untuk mewujudkan tekad 
IPB sebagai penggerak dalam pen-
garusutamaan pertanian di Indone-
sia. Menurutnya pula pembangunan 
pertanian berkelanjutan merupakan 
kunci untuk menjawab beragam per-
masalahan terkait krisis pangan, ener-
gi, lingkungan, kesehatan dan kemi-
skinan.

“Tema yang diusung IPB memiliki 
makna yang besar. Acara dies natalis 
ini juga sangat meriah, wajar untuk 
ulang tahun IPB yang ke-50.” tukas M. 
Ali Mahmuddin mahasiswa Fakultas 
Ekologi Manusia (FEMA) yang mengi-

IPB Gelontorkan 3,8 Miliar Rupiah
Raden Irinne Devita Ariany
Rezky Eka
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kuti acara IPB Day saat itu. Akan teta-
pi, Ali sangat menyayangkan tema 
yang diusung tidak bersinggungan 
langsung dengan acara yang ada.

Begitu ditanya mengenai hubungan 
antara tema dan serangkaian acara 
yang diselenggarakan ini, Soni Trison 
selaku wakil ketua panitia dies natalis 
IPB ke-50 menjawab bahwa acara sep-
erti jalan pagi sehat yang diselengga-
rakan hanya sebagai suplemen, bukan 
acara utama pada dies natalis ke-50. 

Ia menjelaskan bahwa acara utama 
pada dies natalis IPB kali ini adalah IPB 
Expo. Expo merupakan kegiatan pam-
eran hasil inovasi dan karya IPB serta 
implementasinya bagi masyarakat. 
Selain itu, Soni menambahkan bahwa 
expo ini juga bertujuan memperke-
nalkan hasil penelitian IPB yang be-
lum begitu dikenal oleh masyarakat.

Selain Expo, diselenggarakan pula 
Seminar Pertanian. Dalam seminar 
yang bertempat di IPB Internation-

al Convention Center (IICC) tersebut 
hadir beberapa kelompok tani, LPPM, 
alumni, LIPI, perusahaan makanan 
olahan, Departemen Pertanian serta 
beberapa institusi terkait. Seminar ini 
bertujuan untuk mengetahui sebera-
pa besar pentingnya hasil penelitian 
yang ada bagi masyarakat. “Agar kita 
dan masyarakat mempunyai persepsi 
yang sama tentang pertanian.”

Sesekali kita mengadakan 
acara yang istimewa 
untuk memperingati 

ulang tahun IPB yang ke-
50

 3,8 MILIAR

x50.666
x380

x29.230

50kg

traktor

benih

x380
kerbau

pupuk

x11 5kg

 Rupiah Sama Dengan

“
”
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IKLAN

Sidang Istimewa Majelis Per-
wakilan Mahasiswa Keluar-
ga Mahasiswa (MPM KM) IPB 
terkait amandemen UUD 

MPM KM IPB memasuki masa pending. 
Sidang yang sempat berlangsung di RK 
Pinus 2 Faperta pada (17/11) ini ber-
jalan dengan cukup alot. Sidang yang 
dihadiri oleh MPM KM, DPM KM, DPM 
Fakultas, serta perwakilan UKM dan 
Himpro ini dimulai pukul 13.00 WIB dan 
diawali dengan pemilihan presidum I 
dan II. Setelah itu, sidang dilanjutkan 
dengan pembacaan aturan tata tert-
ib persidangan oleh pimpinan sidang. 
Saat pembacaan tata tertib, terjadi per-
debatan panjang antara peserta sidang.

Beberapa peserta dari perwakilan 
UKM mempertanyakan penggunaan 
kata MPM KM dalam nama sidang yang 
dimuat dalam draft tata tertib persi-

dangan. “Sidang ini adalah sidang yang 
membahas kepentingan semua maha-
siswa IPB, sebaiknya dihilangkan saja 
kata MPM KM nya,” tutur Ibnu, salah 
satu peserta sidang. Pernyataan terse-
but langsung dibalas tidak setuju oleh 
beberapa peserta sidang yang berasal 
dari MPM KM. Penggunaan nama terse-
but dirasa sudah memenuhi keteta-
pan MPM KM dan sudah diatur dalam 
pasal-pasal UUD KM IPB. Akan tetapi, 
Riza salah satu peserta sidang dari 
perwakilan UKM Lawalata memprotes 
pernyataan tersebut. Riza yang paham 
betul mengenai seluk-beluk UUD KM 
IPB mengatakan bahwa dalam UUD 
KM IPB tidak ada pasal yang mengatur 
mengenai tata tertib persidangan se-
hingga tata tertib persidangan dapat 
diputuskan kemudian atas kesepakatan 
bersama semua peserta sidang.

Anggota MPM KM yang disebut-se-
but sebagai peserta penuh yang memi-
liki hak suara dan bicara bersikukuh 
dengan pendapatnya bahwa tidak 
mungkin untuk mengganti nama si-
dang. Perdebatan dan adu pendapat tak 
bisa dihindarkan. Alhasil, untuk memu-
tuskan pergantian nama sidang terse-
but dilakukan termin lobby. Dua orang 
perwakilan dari pihak yang berbeda 
pendapat melakukan jejak pendapat 
yang dimediasi oleh Ketua MPM KM 
Dimas selaku pimpinan sidang. Sidang 
diskors selama beberapa menit.

Tidak ada keputusan yang diperoleh 
melalui termin lobby membuat sidang 
belum bisa dilanjutkan sehingga ses-
uai aturan persidangan KM IPB, dipilih 
termin voting. Aturan voting dimana 
hanya peserta penuh yang berhak me-
nentukan suara ditentang oleh peserta 

lain. Luhur, salah seorang perwakilan 
dari UKM menyayangkan jika voting ha-
nya dilakukan oleh anggota MPM KM. 
“Kalau hanya MPM KM sebagai peserta 
penuh yang berhak, lantas apa gunan-
ya kami dari UKM d a n 
DPM Fakultas 
ada dan 
diundang 
d a l a m 
s i d a n g 
ini? La-
g i p u l a 
s i d a n g 
ini un-
tuk kepent- i n -
gan semua mahasiswa,” tukasnya tegas.

Sementara itu, Riza juga mengang-
gap bahwa jeda waktu setelah diedar-
kannya draft perubahan UUD KM IPB 
dengan pelaksanaan sidang begitu 

mendadak. “Kita dari UKM bahkan baru 
mendapatkan draft ini semalam se-
belum sidang. Kita tidak punya waktu 
yang cukup untuk mempelajari isi draft 
terlebih dahulu.”

Melihat masih banyak aspirasi yang 
perlu dibahas sebelum pelaksanaan 
Sidang Istimewa termasuk aspirasi 
diberikannya kesempatan kepada pe-
serta non-MPM KM untuk memiliki 
hak suara membuat pimpinan sidang 
mengetuk palu menunda sidang. Da-

lam masa pending, disepakati akan 
ada hearing dengan dua bahasan uta-
ma, yakni tata cara persidangan dan 
hearing draft amandemen UUD KM IPB 
dengn catatan menghadirkan seluruh 
perwakilan LK yang ada. Sidang baru 
akan dilakukan kembali pada Minggu 
(28/11) mendatang. (*)

ATURAN TATA TERTIB DIDEBAT
SIDANG AMANDEMEN UUD MPM KM DITUNDA

Kita dari UKM bahkan 
baru mendapatkan draft 

ini semalam sebelum 
sidang. Kita tidak punya 

waktu yang cukup un-
tuk mempelajari isi draft 

terlebih dahulu.

“
“

David Pratama
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Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor 
(Fahutan IPB) sebaya dengan IPB, setengah 
abad. Dalam rangka memperingati 50 tahun 

Fahutan, diadakan acara Semarak Kehutanan dengan 
mengusung tema “Care and Respect to Nature” . Acara 
Semarak Kehutanan berupa rangkaian acara yang 
dilaksanakan selama September hingga November. 
Acara ini dibuka dengan Seminar Kehutanan pada 
Rabu (25/9), dengan tema “Menggali nilai-nilai 

kehutanan baru untuk meningkatkan pengelolaan 
hutan berkelanjutan.”

 Seminar tersebut dihadiri oleh mahasiswa 
Fakultas Kehutanan IPB beserta dosen termasuk 
Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan Institut 
Pertanian Bogor. Tidak hanya itu, Seminar Kehutanan 
ini juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Zulkifli Hasan. Berbagai tantangan 
terhadap sistem pengelolaan hutan, isu-isu 

lingkungan, tantangan global, dan permasalahan 
kehutanan yang ada di Indonesia, dibahas dalam 
seminar.

Sabtu malam (28/9), di depan Ruang Sidang Silva 
Fahutan IPB, digelar konser musik Jazz, Jungle Jazz. 
Konser yang merupakan salah satu rangkaian acara 
Semarak Kehutanan IPB ini menampilkan EXE Band, 
band beraliran musik jazz yang seluruh personelnya 
alumni Fakultas Kehutanan IPB.  Malam itu semakin 
dimeriahkan dengan hadirnya Idang Rasjadi and 
Friends, Shena X-Factor, Sastrani, dan Yendi Belacan.

Civitas akademika Fahutan, Minggu (29/9), 
berkumpul di lapangan rektorat IPB untuk memulai 
aksi peduli lingkungan. Acara ini mengundang 
mahasiswa Fahutan angkatan 47, 48, 49, seluruh Badan 
Eksekutif Mahasiswa IPB, lembaga kemahasiswaan di 
Fahutan, warga dan Karang Taruna Siaga Bencana, 
serta Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor.

 Aksi lingkungan ini dimulai dengan 
long march dari lapangan rektorat IPB menuju 
Kantor Kelurahan Marga Jaya sambil melakukan 

Operasi Semut, yaitu berjalan sambil memungut 
sampah yang ditemukan di jalan. Sesampainya di 
Kantor Kelurahan Marga Jaya, peserta mendapat 
pengarahan dari Sekretaris Kelurahan Marga Jaya 
untuk melakukan aksi membersihkan sungai dimulai 
dari bawah Jembatan Caringin hingga sepanjang 
600 meter dari jembatan. “ Semakin banyak populasi 
masyarakat, dampaknya akan ke lingkungan 
sekitar populasi, ditambah perkembangan zaman 
mengakibatkan lingkungan yang tercemar, mari kita 
bersama-sama peduli akan lingkungan kita,” tutur 
Sekretaris Kelurahan Marga Jaya.

 Menurut penduduk setempat, aksi seperti 
ini sangat didukung oleh masyarakat. Acara ini 
menjadi dianggap sebagai sebuah langkah kecil 
untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
lingkungan  karena sedikit dari masyarakat yang 
peduli akan kebersihan lingkungan. Aksi lingkungan 
ini diakhiri dengan penanaman pohon secara 
simbolis oleh perwakilan dari mahasiswa fahutan, 
yang dilanjutkan dengan penyerahan 850 bibit 
pohon kepada Masyarakat Kelurahan Marga Jaya. 

Panggung Acara Jungle Jazz  memeriahkan 

rangkaian semarak kehutan IPB.

Setengah Abad Fahutan IPB

Berawal dari membentuk tim su-
karelawan, kini berlanjut hingga 
mendirikan sekolah alam un-

tuk anak-anak desa. Keinginan terse-
but bermula saat 6 orang mahasiswa 
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian 
Bogor (Fahutan IPB) berinisiatif men-
jadi tim sukarelawan setelah terjadi 
gempa bumi dengan kekuatan 4,8 SR 
yang melanda di tiga desa, yaitu Desa 
Cibunian, Desa Purwabakti, dan Desa 
Ciasmara di Kecamatan Pamijahan Ka-
bupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 

(9/9/12) pukul 01.30 
WIB.

Melihat kondisi 
yang cukup mempri-
hatinkan, maka terben-
tuklah Sekolah Rim-
bawan Kecil dengan 
pendirinya bernama 
Brigita Laura Fatria S. 

Hut. (KSHE/46) yang akrab disapa Kak 
Lola. Sekolah nonformal yang memiliki 
visi, yakni menjadikan alam sebagai ru-
ang belajar bagi siswa untuk menum-
buhkan jiwa konservasionis pada 
lingkungan, bertempat di Desa Cibuni-
an, tepatnya disekitar kawasan Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak. Den-
gan adanya sekolah alam dengan mod-
el pendidikan konservasi non formal 
ini diharapkan dapat pula diterapkan 
di seluruh taman nasional di Indonesia.

“Sebenarnya cara mendidik anak-
anak yang baik itu tidak hanya bela-
jar secara teori melainkan juga prak-
tik langsung”, terang Tanti Venny P. 
(MNH/48), salah seorang pengajar 

yang juga merupakan mahasiswi Fa-
hutan IPB. Dia menjelaskan bahwa 
Sekolah Rimbawan Kecil menerapkan 
cara pengajaran secara langsung ke 
alam terbuka. “Misalkan anak-anak be-
lajar mengenal seekor capung. Setelah 
dijelaskan secara teori, kami menga-
jak mereka ke luar untuk mencari ca-
pung agar dapat diperlihatkan secara 
langsung”, tambahnya.

Sistem belajar dengan cara seperti 
ini justru membuat anak-anak menjadi 
senang dan mudah mengerti. Misal-
kan saja seperti hari minggu kemarin 
(10/10/13), Hari Pahlawan Nasional, 
untuk mengenang hari pahlawan, mer-
eka diperkenalkan dengan nama-nama 
para pahlawan beserta foto-fotonya. 
Sikap antusiasme mereka untuk belajar 
terlihat saat mereka begitu serius me-
merhatikan kakak-kakaknya mengajar. 
Canda-tawa pun sesekali terdengar 
dari mulut mereka.

Di sana, mereka juga diajarkan un-
tuk berkreasi sekaligus melatih kreati-
vitas. Dari 25 anak yang hadir, mereka 

dibagi menjadi tiga kelompok sesuai 
usia. Anak-anak yang berusia di bawah 
5 tahun, belajar membuat bunga den-
gan cara mencetak pelepah pisang 
yang sebelumnya sudah dicelupkan ke 
dalam pewarna di atas kertas kosong. 
Selebihnya, mereka belajar membuat 
mozaik dengan cara menempelkan 
kertas-kertas berwarna di atas kertas 
yang sudah ada gambarnya. Dan untuk 
anak laki-laki ada yang membuat mobil 
dari botol-botol bekas yang kemudian 
mereka kreasikan dengan cat warna 
dan ada pula yang membuat layang-
layang.

Pelajaran diakhiri dengan mendon-
geng oleh Bunda Eni, ibunda dari salah 
seorang pengajar sekolah tersebut, 
yang baru kali ini berkesempatan had-
ir bertemu dengan anak-anak Sekolah 
Rimbawan Kecil. Keceriaan pun terpan-
car dari mereka saat mendengar don-
geng yang disampaikan beliau. Melihat 
mereka tertawa, memberikan sebuah 
pernyataan bahwa kebahagiaan dapat 
hadir dalam kondisi apapun. 

Se
ko

la
h

Rimbawan
Neneng Murnasih

Pengajar dan siswa-siswi dalam kegiatan belajar 
mengajar di sekolah rimbawan

Kecil

M Asad
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Rendahnya partisipasi dari UKM yang 
menjadi anggota saat rapat forum 
menjadi salah satu penyebab gaung 
aktivitas Forum UKM tidak lagi 

terdengar. Penyebab lain karena tidak ada 
persepsi yang sama mengenai peran Forum 
UKM sehingga muncul angapan forum ini ti-
dak begitu penting. Setidaknya hal inilah yang 
dikeluhkan oleh ketua Forum UKM periode 
2012/2013 Lukman Hadi. 

“Kebanyakan UKM hanya mementingkan 
kegiatan organisasinya masing-masing. Mer-
eka tidak menganggap bahwa kegiatan ber-
kumpul dalam forum bersama itu juga hal 
penting, “ tambah pria yang juga menjabat 
sebagai ketua UKM Karate ini.

Menelusuri tapak tilas berdirinya forum 
UKM, Lukman menuturkan bahwa terben-
tuknya forum ini berawal dari keinginan Faris 
Priyanto mantan Pimpinan Redaksi Koran 
Kampus IPB periode 2010/2011 yang meng-

inginkan adanya wadah pemersatu antar ses-
ama UKM yang ada di IPB. Maka, pada tahun 
2010 forum UKM secara resmi terbentuk dan 
Faris terpilih menjadi ketua pertama. 

Semenjak terbentuk forum ini rutin melak-
sanakan diskusi bersama, setidaknya sebelum 
Lokakarya KM IPB dihelat. Tujuanya menya-
makan suara mengenai pendanaan LK yang 
biasa menjadi bahasan dalam lokakarya terse-
but. 

Begitu ditanya mengenai kendala dalam 
pelaksanaan diskusi tersebut, Lukman men-
jawab bahwa kendala seperti sedikitnya per-
wakilan UKM yang datang saat diskusi belum 
bisa dihindari hingga kini. “Padahal adanya Fo-
rum UKM ini cukup membantu. Melalui Forum 
UKM, kita dapat bergerak bersama dan saling 
membantu,” ujar Lukman. 

Ia mencontohkan kasus pengurusan izin 
jam malam untuk kegiatan UKM Karate kepada 
DPM KM yang dirasa berhasil dinegoisasikan 

melalui forum ini.  “Kalau tidak di-
upayakan melalui forum bersama 
tentu ini akan lebih sulit,” jelasnya.

Di akhir kepengurusannya ta-
hun ini, Lukman menitik-beratkan 
kegiatan Forum UKM pada pen-
yatuan program kerja dari mas-
ing-masing UKM. Tujuannya ialah 
untuk membentuk kolaborasi an-
tar UKM dalam pelaksanaan ke-
giatan tertentu. Selain itu, Forum 
UKM juga berupaya memaksimal-
kan peran sebagai mediator antara 
UKM dengan DPM. 

Di akhir kepengurusan nanti, 
Lukman juga akan mengadakan 
evaluasi bersama. “Harapannya, 
ke depan masing-masing UKM 
merasa butuh akan Forum UKM 
ini. Dengan demikian Forum UKM 
dapat berjalan sebagaimana fung-
sinya,” tutup Lukman.(*)

Minim 
Partisipasi

Padahal adanya Forum 
UKM ini cukup membantu. 

Melalui Forum UKM, kita 
dapat bergerak bersama 

dan saling membantu.

Gaung aktivitas Forum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
IPB setahun terakhir mulai meredup. Sebuah forum yang 
menjadi wadah untuk bertukar pikiran bagi semua ang-
gota UKM ini memang tidak berjalan dengan kondusif.

“

”

Forum UKM Meredup

Rezky Eka Fauzia

Pada (04/01) lalu, dalam mediasi antara 
perwakilan Supernova dengan pihak MPM KM 
bersama Dr. Rimbawan yang masih menjabat 
sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, 
disusun suatu draft kesepakatan bersama yang 
disebut draft revitalisasi kelembagaan KM IPB. 
Satu hari berselang, pada (05/01) draft tersebut 
dikaji dalam pertemuan yang dihadiri Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan 
Profesi (Himpro) se-IPB. Salah satu poin yang 
menjadi bahasan adalah keterwakilan UKM dan 
Himpro dalam kelembagaan legislatif KM IPB. 
Dalam draft tersebut disepakati adanya slot 
untuk satu UKM yang mewakili setiap bidang 
UKM. Bidang-bidang tersebut meliputi : bidang 
keagamaan, bidang olahraga, bidang seni, bidang 
bela diri, bidang keilmuan, dan bidang khusus. 
Perwakilan dari masing-masing bidang UKM ini 
akan masuk dalam jajaran MPM KM dan memiliki 
hak suara dalam forum MPM KM. Sedangkan 
untuk keterlibatan Himpro dalam lembaga 
legislatif, pada draft itu disebutkan bahwa setiap 
mahasiswa yang ingin menjadi anggota DPM KM 
harus dengan surat rekomendasi dari 
Himpro masing-masing.

Akan tetapi, hampir satu tahun 
setelah draft kesepakatan itu dis-
usun, hingga kini realisasinya masih 
ditunggu. Sistem yang dipakai untuk 
pemilihan anggota DPM KM periode 
2013-2014 nyatanya tidak mem-
punyai perbedaan yang signifikan 
dengan tahun lalu. Berdasarkan hasil 
hearing Pemira Legislatif pada (19/10) 
disebutkan bahwa calon anggota 
DPM KM disyaratkan harus mendapa-
tkan rekomendasi dari semua Himpro 
yang ada di Fakultas masing-masing, 
tetapi tidak ada ketentuan mengenai 
perwakilan Himpro sebagai calon 
aggotan DPM KM. Sedangkan untuk 
kelanjutan poin akan adanya keter-
wakilan UKM dalam lembaga legislatif 
masih dalam tahap amandemen Un-
dang Undang Dasar (UUD) KM IPB. 

“Mengenai masalah itu kami masih melakukan 
persiapan perubahan UUD sekaligus untuk 
amandemen UUD secara keseluruhan.” tukas 
Dimas Arifin (GFM 46), Sekjen MPM KM IPB.

Perubahan yang akan dilakukan pada UUD 
KM IPB salah satunya yaitu ada pada Bab II pasal 
8 mengenai anggota MPM KM IPB yang kini 
ditambah dengan satu orang wakil dari setiap 
UKM. “Jadi tidak seperti gagasan awal, satu wakil 
untuk setiap bidang UKM. Kini, semua UKM 
memiliki hak yang sama untuk mengirimkan 
satu perwakilannya,” lanjut Dimas ketika ditemui 
di sekretariat DPM-MPM KM. Dimas juga 
mengatakan bahwa pada tanggal 17 November 
nanti akan diadakan Sidang Istimewa untuk 
membahas dan menetapkan amandemen UUD 
KM tersebut. Sementara itu, salah seorang juru 
bicara Supernova Bergas sangat menyayangkan 
hal ini. “Sebagai komitmen bersama, sudah 
semestinya apa yang disepakati untuk 
dilaksanakan atau bubarkan saja DPM KM.” tegas 
Bergas yang juga ikut menjadi bagian dalam 
penyusunan draft revitalisasi tersebut. (*)

Nuansa Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa (Pemira KM) IPB 2013 sudah merata di 
seluruh sudut kampus IPB. Buktinya, tak hanya koridor-koridor fakultas, media center, mad-
ing-mading LK, tetapi juga sepanjang jalan kampus tak luput dari tempelan baliho kam-
panye calon Presma-Wapresma maupun calon ketua dan wakil ketua BEM masing-masing 
fakultas di IPB. Dan itu artinya hampir satu tahun polemik yang terjadi di KM IPB berla-
lu. Munculnya sekelompok mahasiswa yang menyebut dirinya Supernova pada November 
tahun lalu memberikan kesan tersendiri bagi pelaksanaan Pemira KM 2012. Gejolak yang 
mengiringi perjalanan Pemira ketika itu menghasilkan suatu draft kesepakatan yang dina-
makan draft revitalisasi.

Satu Tahun Berselang
Realisasi Draft Revitalisasi 

Masih Menggantung

MPM KM

Sebagai komitmen 
bersama, sudah 
semestinya apa yang 
disepakati untuk 
dilaksanakan atau 
bubarkan saja DPM KM.

“

”

Raden Irinne Devita Ariany
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SOSOK

Meja dengan tumpukan proposal 
kerap menemani kegiatannya di 
Direktorat Kemahasiswaan Insti-
tut Pertanian Bogor (IPB) sejak 

Agustus 2013. Ia resmi menjabat sebagai Direk-
tur Kemahasiswaan periode 2013-2018 meng-
gantikan Dr. Rimbawan yang telah menjabat 
selama dua periode.

Dr. Rinekso memiliki slogan “student  �rst” 
yang menjadikan mahasiswa berada pada po-
sisi utama dan prioritas penting dalam perkem-
bangan perguruan tinggi, serta memandang 
mahasiswa sebagai koorbisnis perguruan ting-
gi. Pelayanan yang diberikan kepada maha-
siswa masih dalam proses pembenahan, baik 
itu dalam layanan akademik maupun non-aka-
demik. 

Dosen yang sempat menjabat sebagai Ket-
ua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan 
dan Ekowisata IPB pada 2008 ini, menginginkan 
adanya perbaikan dalam sektor kesehatan dan 
peningkatan minat dan bakat para mahasiswa 
yang ada di IPB.

“Sistem yang saat ini sudah baik, namun 
alangkah lebih baiknya kegiatan-kegiatan ma-
hasiswa terlayani dengan baik,” jelasnya. Ia ber-
pendapat untuk mendukung kegiatan minat 
dan bakat mahasiswa ada beberapa hal yang 
wajib untuk diperbaiki. 

Kegiatan kurikuler yang tidak jauh dengan 
kegiatan belajar mengajar pun menjadi salah 
satu sorotan yang mesti diperbaiki.  Ruangan 
untuk sarana pembelajaran merupakan hal 
penting dalam proses perbaikan ini, selain mi-
nat dan bakat.

Dalam mengadakan kegiatan, suatu organi-
sasi membutuhkan kontrol dari pihak perguru-
an tinggi. Dr. Rinekso mencoba fokus memper-
baiki hal ini. “Sayangnya, sekarang ini masih saja 

sering tertukar kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa. Misal, ada saja BEM yang menye-
lenggarakan kegiatan himpunan profesi begitu 
pun sebaliknya,” ungkapnya.

Pada akhir Desember, ia merencanakan pela-
tihan tentang dasar-dasar kepemimpinan yang 
harus dimiliki oleh para pemimpin organisa-
si-organisasi yang berada di IPB. “Ada pelatihan 
tentang dasar kepemimpinan, manajerial, dan 
yang terpenting adalah fund raising,” tuturnya. 

Ia memaparkan Ditmawa memang menye-
diakan dana untuk kegiatan mahasiswa, tetapi 
tidak menjamin untuk mencukupi semua ke-
giatan yang diadakan oleh organisasi. Upaya 
mencari dana sokongan dari pihak luar dinilai 
dapat menjadi modal tambahan bagi mereka 
agar dapat mengembangkan kegiatan.

Menurut Dr. Rinekso, ada tantangan yang 
harus dihadapi dalam mencapai tujuan terse-
but. Pertama, kesibukan kurikuler yang dimiliki 
oleh mahasiswa. Kedua, sumberdaya, baik fasil-
itas maupun anggaran. Ketiga, komitmen yang 
dimiliki oleh mahasiswa.

Sebelum mengemban tugas sebagai Direk-
tur Kemahasiswaan IPB, ia telah memiliki pen-
galaman menghadapi mahasiswa, selama men-
jabat sebagai Direktur Kerjasama dan Program 
Internasional IPB periode 2008-2011. Opininya 
juga terbentuk perihal kesulitan mahasiswa 
mengorbankan salah satu keinginan.

Ia memberi contoh, seorang mahasiswa 
yang ingin mengikuti program pertukaran pe-
lajar, tetapi tetap ingin lulus dengan predikat 
cum laude. Menurutnya, hal itu pasti tidak bisa 
karena segala sesuatu pasti ada yang harus 
dikorbankan. “Padahal, banyak sekali maha-
siswa yang memiliki kesempatan pertukaran 
pelajar, tetapi sayangnya mahasiswa sulit untuk 
memilih jalan hidupnya,” ungkapnya.

Mahasiswa
P r i o r i t a s
Pengembangan
Perguruan Tinggi

“Sistem yang saat ini sudah baik, 
namun alangkah lebih baiknya 
kegiatan-kegiatan mahasiswa 

terlayani dengan baik,”

NANDA KARLITA
fot0: agam ganjar
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Sejumlah pedagang sayuran 
Pasar Apung Barito, Kalimantan 
tengah menjajakan dagangannya 
di atas perahu.
Foto: portalbanjarmasin.com

Nanda Karlita

Pasar terapung dipilih 
karena dahulu transpor-
tasi darat belum berkem-
bang seperti sekarang ini 

dan menjadikan sungai sebagai 
sarana perjalanan utama. Orang-
orang mengenalnya dengan sebu-
tan Pasar Terapung Muara Kuin. 

Pasar terapung Muara Kuin men-
jadi salah satu tujuan warga untuk 
membeli kebutuhan-kebutuhan 
mereka, dari kebutuhan pangan 
hingga peralatan rumah tangga.

Deretan perahu dengan barang 
dagangannya telah bersiap men-
yambut kedatangan pembeli dari 
selepas subuh hingga lewat dari 
pukul tujuh pagi. Barang yang di-
jual di pasar terapung ini berma-
cam-macam, dari mulai sayur-ma-
yur, buah-buahan, segala jenis ikan 
dan berbagai macam peralatan ru-

mah tangga juga tersedia disini.
Penjual yang sudah sangat ma-

hir memainkan tongkat-tongkat 
panjang sebagai perkakas mereka 
untuk mengambil barang dagan-
gannya, berada tepat di bagian 
ujung depan perahu tersebut. 

Para wisatawan yang datang 
ke pasar terapung di Sungai Bari-
to cukup mengagumi atraksi yang 
dilakukan oleh para penjual untuk 
sekedar mengambil barang dagan-
gannya saja. Tidak hanya penjual 
yang menggunakan perahu, tetapi 
para pembeli pun ada beberapa 
yang menggunakan perahu.

Pasar terapung ini berbeda den-
gan pasar yang berada di daratan. 
Pasar daratan memiliki organisasi 
yang mengatur siapa saja pen-
jual yang berada di pasar terse-
but hingga tercatat pula barang 

dagangan apa saja yang mereka 
jajakan. 

Berbeda halnya dengan pasar 
terapung yang berada di Kaliman-
tan, pasar ini tidak terorganisasi, 
sehingga tidak ada jumlah pasti 
penjual yang berada di pasar ter-
apung ini. Perahu yang mereka 
gunakan adalah sampan kecil yang 
bergerak dengan cara didayung. 
Masyarakat Kalimantan Selatan 
biasanya menyebutnya dengan 
Jukung. 

Jukung-jukung ini yang biasa 
digunakan para penjual mengang-
kut barang dagangannya. Dalam 
Pasar Terapung Muara Kuin ma-
sih terdapat sistem barter antar 
penjual, yang dalam bahasa Ban-
jar disebut bapanduk. Penjual di 
pasar apung ini memiliki sebutan 
yang berbeda. Penjual wanita yang 

menjual hasil produk sendiri atau 
tetangganya disebut dukuh. 

Sementara itu, tangan kedua 
yang membeli dari para dukuh 
untuk dijual kembali disebut pa-
nyambangan. Keunikan-keunikan 
inilah yang membuat Pemerintah 
Kota Banjarmasin menjadikan pas-
ar terapung Muara Kuin ini menja-
di potensi wisata. 

Pasar terapung tidak hanya 
menjadi tempat transaksi ekonomi, 
melainkan juga festival tahunan 
yang dipenuhi sekitar 250 jukung. 
Festival ini akan diadakan tiga hari 
berturut-turut di dua tempat yang 
berbeda, yaitu di daerah Sungai 
Martapura dan di Jalan Sudirman.

Dewasa ini, peran pasar tera-
pung hampir sulit terlihat. Banyak 
faktor yang membuat peran pas-
ar terapung mulai terdegradasi, 

salah satunya modernisasi men-
jadi penyebab terancamnya ke-
beradaan pasar terapung ini. 

Berkaitan dengan hal itu, Pe-
merintah Kota Banjarmasin tidak 
tinggal diam dengan terdegra-
dasinya salah satu warisan budaya 
yang dimiliki. Dari data yang kami 
peroleh, pada tahun 2009 lalu, 
digulirkan bantuan berupa empat 
puluh klotok (perahu tradisional) 
dan jukung untuk pedagang. Se-
lain itu, juga dibangun kampung 
wisata di sekitar Pasar Terapung 
Kuin Selatan. 

Dengan menjadi warisan bu-
daya, bangsa Indonesia telah 
menjaga informasi penting untuk 
dinikmati oleh para penerus bang-
sa di kemudian hari.

Geliat Eksotisme Perekonomian
di Atas Air

Sungai tidak hanya 
menjadi jalur trans-
portasi perairan. Di 
Kalimantan Sela-
tan, tepatnya pada 
aliran Sungai Bari-
to, transaksi jual 
beli barang terjadi 
di atas perahu. 
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SENI

Melukis Lewat Media 
Unik  Non Kanvas

Raila adnin

Seni lukis merupakan salah satu jenis dari 
karya seni yang dapat dinikmati oleh se-
tiap orang dimana saja dan kapan saja. 
Banyak cara yang dilakukan pelukis un-

tuk menuangkan imajinasi dalam membuat 
lukisan. Seiring berkembangnya jaman, selain 
dituangkan diatas kanvas, lukisan juga dapat di-
tuangkan melalui berbagai media unik. Bebera-
pa media unik yang digunakan oleh para seni-
man antara lain, air, anggota tubuh, dan pasir.

Pernah mendengar peribahasa ‘seperti melu-
kis di atas air’ ? Ya, makna peribahasa tersebut 
adalah ‘seperti melakukan sesuatu yang musta-
hil’. Namun seniman asal China, berhasil melaku-
kan sesuatu yang mustahil tersebut, ia mene-
mukan cara untuk melukis diatas air. Dengan 
menggunakan alat halus dan nafta (sejenis ba-
han kimia) ia menuangkan lukisannya diatas air, 
kemudian menempatkan selembar kertas yang 
menyerap cat dari permukaan air. Hasilnya ada-
lah sebuah lukisan diatas selembar kertas yang 
tanpa tersentuh oleh peralatan melukis.

Beranjak dari China, seniman asal Indonesia 
pada bulan September 2013 ini juga menuang-
kan lukisan pada media yang tak lazim yaitu, air 
danau. ‘Lahilote’ merupakan lukisan telapak kaki 
raksasa berukuran 500 x 190 meter persegi karya 
Iwan Yusuf yang dilukis diatas Danau Limboto. Ia 
tidak menggunakan nafta atau cat minyak sep-
erti pada umumnya, namun memanfaatkan gul-
ma air (enceng gondok) yang banyak terdapat 
di sana. Karya ini dibuat sebagai bentuk kepri-
hatinan Iwan terhadap kondisi danau terbesar 
di Gorontalo yang semakin memprihatinkan. 

Masih menggunakan media ‘air’, seni latte 
atau seni kopi juga termasuk karya yang ditu-
angkan diatas air. Seni latte awalnya ditemukan 
oleh Michael Keen (barista asal America), yang 
memiliki kemampuan untuk melukis wajah pe-
langgannya yang membeli kopinya di segelas 
latte dengan memanfaatkan busa yang muncul 
di permukaan kopi tersebut. Lukisan kopi dua 
dimensi  yang mulanya wajah, berkembang 
menjadi lukisan dua dimensi dengan beragam 
bentuk yang dipesan pelanggan. Ternyata seni 
latte ini terus berkembang hingga sekarang. 
Pada pertengahan Agustus 2013 lalu, seorang 
barista asal Jepang Kazuki Yamamoto mengem-

bangkan kreasi dari seni latte ini. Seni latte yang 
biasanya dalam bentuk dua dimensi dikreas-
ikannya dalam bentuk tiga dimensi. Hasilnya, 
lukisan yang sebelumnya hanya terlihat dari da-
lam cangkir kopi, kini dapat dilihat dari berbagai 
sudut cangkir. Kazuki telah berhasil mencip-
takan karya seni tiga dimensi hewan seperti jer-
apah, lengkap dengan lehernya yang panjang, 
seekor kucing yang menyeberangi gelas untuk 
menangkap ikan di gelas sebelah, dan karya 
unik lainnya.

Media unik selanjutnya adalah pasir. Lukisan 
diatas pasir atau Sand Art biasanya dihasilkan 
oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya 
saja, bukan untuk kegiatan komersial. Hal ini 
disebabkan lukisan yang menggunakan peng-
garuk dan tongkat sebagai kuasnya, tidak dapat 
bertahan lama. Lukisan yang berada di pinggir 
pantai ini dalam beberapa jam kemudian akan 
hancur oleh gelombang pasang laut. Vina, seo-
rang seniman asal Indonesia juga termasuk pe-
lukis pasir. Uniknya, lukisan pasir yang dibuat 
oleh Vina bukan dituangkan diatas pasir, namun 
menggunakan pasir sebagai ‘cat’nya. Pasir ini 
dibentuk dengan imajinasi dan kreati�tas tinggi 
sehingga menghasilkan suatu lukisan indah.

Anggota tubuh juga dapat dijadikan media 
oleh pelukis untuk memperindah tubuh. Seni 
menghias dan mewarnai kuku atau nail art mis-
alnya, membuat kuku nampak lebih menarik 
karena adanya lukisan di atas kuku. Lukisan 
yang dituang di atas kuku ini selain membuat 
kuku lebih menarik namun juga dapat mem-
buat kekurangan kuku si pemilik kuku menjadi 
suatu kelebihan, misalnya bentuk kuku yang 
pendek justru akan terlihat manis. Uniknya, nail 
art ini mudah dilakukan oleh siapa saja terma-
suk anak-anak.

Semakin berkembangnya jaman, karya seni 
yang dihasilkan pun semakin beragam. Media 
yang digunakan untuk melukis pun bisa apa 
saja, termasuk air. Seniman tidak lagi terpaku 
untuk melukis diatas kanvas dan dapat men-
uangkan lukisannya dimana saja tergantung 
pada motif dan tujuan seniman itu sendiri. 
(berbagai sumber)

kan sesuatu yang mustahil tersebut, ia mene
mukan cara untuk melukis diatas air. Dengan 
menggunakan alat halus dan nafta (sejenis ba
han kimia) ia menuangkan lukisannya diatas air, 
kemudian menempatkan selembar kertas yang 
menyerap cat dari permukaan air. Hasilnya ada
lah sebuah lukisan diatas selembar kertas yang 
tanpa tersentuh oleh peralatan melukis.

Beranjak dari China, seniman asal Indonesia 
pada bulan September 2013 ini juga menuang
kan lukisan pada media yang tak lazim yaitu, air 

 ‘Lahilote’ merupakan lukisan telapak kaki 
raksasa berukuran 500 x 190 meter persegi karya 
Iwan Yusuf yang dilukis diatas Danau Limboto. Ia 
tidak menggunakan nafta atau cat minyak sep
erti pada umumnya, namun memanfaatkan gul
ma air (enceng gondok) yang banyak terdapat 
di sana. Karya ini dibuat sebagai bentuk kepri
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Gizr, sebuah aplikasi baru yang hadir di tengah era digital. Gizr adalah 
aplikasi yang memonitor kebutuhan gizi sesuai dengan berat badan, 
tinggi badan, dan umur. 

Aplikasi penunjang pola hidup sehat ini diciptakan oleh tim Mamake, 
yang beranggotakan Muhammad Nasrurrohman (Anas), Maulana Rizal 
Ibrahim (Baim), dan Rahmanda Wibowo. Ketiganya terdaftar sebagai 
mahasiswa Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, angkatan 48.

Berkat Gizr, tim Mamake menjadi �nalis pada kompetisi Compfest 
Universitas Indonesia tahun 2013 untuk kategori ‘Aplikasi Kesehatan’ . 
Kini, Gizr dapat diunduh secara gratis di Google Play Store oleh para 
pengguna smartphone Android dan AppStore oleh para pengguna 
smartphone iOs.

Ide pembuatan aplikasi Gizr ini dilatar belakangi oleh susahnya ke-
banyakan mahasiswa untuk menjalani pola hidup sehat. “Gue, Baim, 
dan Anas, emang sering kerja bareng. Kalau ngoding, sampai nggak 
ingat makan, nggak ingat tidur. Tadinya, ini cuma solusi untuk pribadi. 
Selain itu, di Indonesia belum ada aplikasi seperti ini,” ujar Rahmanda.

Baim menjelaskan penerapan sistem poin pada aplikasi Gizr. Poin 
akan bertambah untuk setiap pilihan kegiatan atau menu makanan 
yang menyehatkan, berlaku sebaliknya.

Namun, Gizr masih membutuhkan pengembangan, terutama soal 
eksistensi. “Yang sangat disayangkan, dosen-dosen nggak ada yang 
tahu kalau ada yang bikin aplikasi ini,” tutur Baim.

Menurut penuturan Baim pula, Gizr nanti akan menerapkan sistem 
poin seperti media sosial, lantaran Gizr sekarang masih o�ine. “Seka-
rang ‘kan kita Cuma bisa mengetahui poin sendiri. Nanti, pada tahap 
pengembangannya, kita akan bisa mengetahui poin orang lain. Misal-
nya nih, ternyata orang itu poinnya lebih tinggi daripada poin kita. Kita 
bisa minta tips ke orang itu, gimana caranya menaikkan poin,” tutup 
Baim.

Pola Hidup Sehat 
di Era Digital

FARA RUBy
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LIPUTAN KHUSUS

Para laboran yang bertugas di 
kandang-kandang fauna binaan 
IPB bisa disebut segelintir orang-
orang yang setia mengabdi. IPB 

banyak memiliki banyak laboratorium 
lapangan berisi tumbuh-tumbuhan dan 
hewan-hewan yang dibiakkan. Tentun-
nya laboratorium tersebut digunakan 
untuk kegiatan praktikum hingga pene-
litian mahasiswa yang juga diurus oleh 
seorang atau beberapa laboran. 

Beberapa laboratorium lapangan 
berlokasi di bagian belakang IPB, setelah 
fakultas kedokteran hewan, dekat Pe-
rumahan Dosen (Perumdos), dan Cik-
abayan. Laboran yang bekerja di lab-
oratorium tersebut, harus menerima 
kondisi jarak tersebut. Beberapa laboran 
memilih tinggal di dekat laboratorium, 
ini berarti mereka menerima konsekuen-
si tinggal di tempat terpencil dan jauh 
dari akses.

Ibu Anda, beserta suaminya, yang 
merupakan laboran laboratorium binaan 
Fakultas Kedokteran Hewan, tinggal ber-
sama anak dan cucu-cucunya di daerah 
tersebut. Laboratorium yang sebagian 
besar memiliki kuda ini, menjadi tempat 
tinggalnya sejak tahun 2000. Sebuah 
bangunan yang terletak dekat dari pin-
tu masuk laboratorium, memiliki tiga 
bagian, bagian perawatan anjing, pen-
erimaan tamu, dan bagian terjauh be-
rukuran persegi adalah rumahnya. Ia dan 
suami bekerja sejak pukul 9 pagi hingga 
5 sore. Suaminya (pak Anda) bekerja 
mengurusi domba. Sementara Ibu Anda 
sendiri yang menjaga kebersihan di se-
kitar laboratorium. Laboran dan pega-
wai-pegawai lain tidak tinggal di tempat 
tersebut. Sehingga di malam hari di lab-

oratorium tersebut terdapat bu Anda 
dan keluarga ditambah petugas 
keamanan yang bekerja. Karena jam 
kerja yang cukup pagi, akan memakan 
waktu jika berangkat dari rumah yang 
jaraknya jauh dengan laboratorium. Itu-
pun belum dihitung biaya transportasi. 
Jam selesai yang cukup sore, akan repot 
untuk kembali ke tempat tinggal yang 
menempuh jarak yang jauh lagi, sekali 
lagi biaya juga menjadi kendala. Untuk 
yang bekerja lembur, akan lebih rumit 
lagi melalui daerah sekitar laboratorium 
yang sepi dan gelap di malam hari. Selain 
karena biaya dan efesiensi untuk datang 
tempat waktu dan bekerja di laboratori-
um, bu Anda mengaku tempat tinggal 
satu-satunya adalah di laboratorium 
tersebut. Sebelumnya dia dan keluarga 
mempunyai tempat tinggal di Cilendek. 
Akibatnya, dia tidak mempunyai pilihan 
lain unuk tinggal di situ. Tentu saja, salah 
satu konsekuensi tinggal di lingkungan 
laboratorium seperti yang telah dise-
but sebelumnya,  jauh dari akses. Ak-
ses tersebut meliputi akses kebutuhan 
makanan, pakaian, obat-obatan, dan 
juga sekolah. Bu Anda, yang anak-anak-
nya sudah besar dan tidak tinggal di 
tempat itu, mempunyai dua orang cucu 
yang masih harus disekolahkan. Dengan 
ojek, setiap pagi bu Anda mengantarkan 
cucunya ke sekolah. Untuk keperluan 
makanan dan yang lainnya, bu Anda 
membelinya sekaligus dalam satu waktu 
sehingga dia tidak perlu berulangkali ke 
pasar. Karena terpencil dan jauh dari ker-
amaian, tentu saja keamanan menjadi 
hal yang vital. Hal itu menurutnya cukup 
karena terdapat satpam yang bertugas. 

Bu Anda yang membantu suaminya 

menjadi lab-
oran ini, juga 
terkadang berjualan 

di daerah kampus. Ini 
tidak menjadi artian bahwa hasil pen-
dapatannya dan suami kurang. Setiap 
bulan diperoleh gaji. Menurut bu Anda, 
gaji bukanlah masalah. Dia hanya ber-
harap IPB, terutama bagian pengurus 
laboratorium kandang kuda agar lebih 
perhatian.

Selama tigabelas tahun, tentu saja 
Ibu dan Bapak Anda sudah melihat dan 
mengenal  berbagai mahasiswa. Akan 
tetapi menurut bu Anda, belum ada ma-
hasiswa yang beritindak kurang sopan.

Lain halnya dengan pak Mukhtar, 
laboran laboratorium kandang rusa 
yang bertugas sejak 1995. Laboratori-
um kandang rusa yang dikelola depar-
temen Konservasi Sumber daya Hutan 
dan Ekowisata (KSHE) IPB ini sering 
dikunjungi mahasiswa yang berasal 
dari departemen tersebut, terutama 
himpunan mahasiswanya (HIMAKO-
VA). Saat berkunjung mereka menemui  
pak Mukhtar, dan memberikan banyak 
kenangan yang indah dan juga menge-
salkan. Pak Mukhtar tidak suka apabila 
mahasiswa lebih banyak bertanya soal 
fakta dan angka-angka, yang sebenarnya 
bisa mereka ketahui sendiri. Pak Mukhtar 
menyukai mahasiswa yang datang 
berkunjung  untuk melihat keadaan rusa 
ataupun bertanya kepada pak Mukhtar 
tentang pengalaman-pengalamannya 
dengan rusa. Bahkan dia mengizinkan 
mahasiswa menamai rusa-rusa dengan 
nama mereka.

Daerah kandang rusa tersebut 
memang sebenarnya sudah memiliki 
rusa bahkan sebelum sistem kandang 
dibuat. Tetapi untuk o�sialnya, rusa awal 
yang didapat adalah kiriman, dan hanya 
3 ekor. Setelah itu rusa biakan di kandang 
terus ditambah. Awalnya rusa sering 
ditimbang dan dipantau perkemban-
gannya, tetapi karena semakin bertam-

bahnya tahun 
dan orang-orang  

yang mengurusi rusa tersebut makin 
berkurang, pemantauan dan pencatatan 
itu dihentikan. Bahkan, buku mengenai 
informasi rusa yang pernah dibiakkan 
di tempat itu hilang. Karena tidak ada 
tindak lanjut, ketiga belas rusa yang se-
karang hidup di kandang tidak mempu-
nyai catatan informasi yang penting ten-
tang perkembangan mereka. “Dulunya 
banyak orang yang mengurus, tetapi se-
karang hanya sendiri.” Ujar pak Mukhtar 
berkenaan dengan sedikitnya orang 
yang mengurus rusa-rusa tersebut. 
Pak Mukhtar dulunya adalah seorang 
pembina olaraga. Ilmunya tentang rusa 
didapat dari pengalamannya sendiri. 
Kepengurusan yang minim juga karena 
rumitnya birokrasi orang-orang yang be-
rada di atas pak Mukhtar, dia menyebut-
nya sebagai ‘orang-orang Kantor’. Untuk 
meminta dana sulit. Misalnya untuk 
minta dana air minum (untuk rusa), tidak 
juga terealisasi. 

Laboratorium tersebut tidak han-
ya terdapat kandang rusa, tetapi kan-
dang burung beo dan kupu-kupu. Pak 
Mukhtar dan keluarga yang tinggal di 
daerah laboratorium tersebut, yang 
juga sekaligus mengurus, untungnya 
tidak kewalahan. Hal itu termasuk men-
gurusi hewan-hewan yang sakit. Un-
tungnya mereka memiliki pengalaman 
yang lebih dari cukup untuk membuat 
hewan-hewan tersebut sehat kembali. 
Tentang mengapa alasannya melakukan 
ini semua, menjadi laboran, mengurusi 
rusa dan semacamnya, dia menjawab 
karena kepercayaan dan pengalaman. 
Dia sudah dipercayakan orang-orang 
terhadap tempat tersebut. Pengalaman 
yang dia dapat sejak 18 tahun yang lalu 
juga sangat berharga dan tidak terganti-
kan baginya.

Bicara tentang pengalaman memang 
erat kaitannya dengan pengabdian. Pen-
galaman tidak akan berharga bila tidak 

didapat dengan rasa ikhlas. 
Walaupun itu didapat baru dalam waktu 
yang singkat. Sugma Ginanjar, mahasis-
wa IPTP tingkat akhir yang sudah 2 ta-
hun tinggal di daerah peternakan sapi 
potong yang dikelola Fakultas Peterna-
kan IPB. Awalnya dia hanyalah maha-
siswa biasa anggota AET (AgroEduTour-
ism), kemudian sejak semester 4 tinggal 
di daerah kandang. Selain menjadi labo-
ran, dia sudah menjadi pendamping, in-
struktur pengolahan, surveyor dan pen-
garah. Dia memutuskan tinggal karena 
dia merasa mempunyai kewajiban lebih 
terhadap tempat tersebut. Pengalaman 
dan ilmunya yang didapat selama ting-
gal dan bertugas menurutnya sangat 
berharga yang tidak didapat oleh ma-
hasiswa lain. “Pengalaman itu penting! 
Masalah bayaran, nanti datang sendiri!” 
serunya dengan antusias.

Dalam proses wawancara, orang-
orang yang telah disebutkan dalam 
artikel ini tidak ada yang mengeluhkan 
tentang gaji atau berapa uang yang 
mereka dapatkan untuk membalas jerih 
payah mereka. Sepertinya mereka tidak 
mempermasalahkan penghargaan itu. 
Hanya saja, Sugma menekankan bahwa 
orang-orang seperti mereka seharusnya 
tidak dilupakan. Walaupun nampaknya 
pekerjaan yang mereka lakukan kecil 
dan tampak tak berharga, orang-orang 
setidaknya harus menghargai mereka 
dengan bertingkahlaku sopan terhadap 
mereka. Pengabdian itu sulit, apalagi 
pekerjaannya. Pak Mukhtar memper-
masalahkan hal ini. Dengan usianya 
yang tua, sebentar lagi, tahun depan 
tepatnya, dia harus pensiun. Siapa yang 
akan menggantikannya? Siapa penerus-
nya? Hal ini menjadi masalah yang pe-
lik. Siapa lagi yang mau tinggal di kan-
dang? Mengurusi hewan-hewan? Jauh 
dari pemukiman? Siapa lagi yang ikhlas 
dan dengan alasan ingin mendapatkan 
pengalaman semata, mau mengerjakan 
semua ini?

Pengalaman 
yang Berawal 
dari Pengabdian

Pengalaman itu penting! 
Masalah bayaran, nanti datang sendiri!
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oratorium tersebut terdapat bu Anda 
dan keluarga ditambah petugas 
keamanan yang bekerja. Karena jam 
kerja yang cukup pagi, akan memakan 
waktu jika berangkat dari rumah yang 

menjadi lab-
oran ini, juga 
terkadang berjualan 

di daerah kampus. Ini 

bahnya tahun 
dan orang-orang  

yang mengurusi rusa tersebut makin 
berkurang, pemantauan dan pencatatan 

didapat dengan rasa ikhlas. 
Walaupun itu didapat baru dalam waktu 
yang singkat. Sugma Ginanjar, mahasis
wa IPTP tingkat akhir yang sudah 2 ta

Pengalaman 
yang Berawal 
dari Pengabdian
Laboran yang bekerja di laboratorium lapangan, 
memiliki tantangan-tantangan yang berbeda 
dari laboran yang bekerja di laboratorium da-
lam ruangan. Sebagian besar berlokasi jauh 
dari keramaian. 

“

“

Nahdah solihah
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Kawan, di manapun kau berada, 
kali ini akan kutuliskan sebuah kisah di 
kotaku. Jika hujan turut di akhir pekan 
dan berhenti tepat di mula senja, maka 
sesosok perempuan muda akan datang 
ke rumah-rumah menjajakan kenan-
gan. Orang-orang biasa menyebutnya 
Perempuan Penjaja Kenangan.

Perawakannya belum terlalu tua, 
pun tak begitu muda. Jika diperhatikan 
dengan seksama, kau akan melihat di 
pelipis kanannya ada tahi lalat sebesar 
biji jagung. Kulitnya putih, nyaris ter-
lihat pucat. Dan ia selalu terselubung 
mantel hujan dengan warna merah 
muda. Di kepalanya, ada sebuah bakul 
besar yang biasa ia junjung. Jika kau 
mengintip ke dalam kain selendang 
yang menutup bakul tersebut, maka 
kau akan melihat beragam kenangan 
di dalamnya. Masih hangat. Aroma 
cinta, patah hati, kegagalan, kejayaan, 
kehampaan, kerinduan akan seketika 
merayap masuk menusuk hidungmu. 
Dan jika kau usil mencecap sedikit, 
maka kau akan merasakan rasa pahit 
yang teramat atau mungkin rasa manis, 
melebihi manis madu. Namun, tak ja-
rang ada pula yang hambar. Tak berasa.

Akan tetapi, jangan kau coba-coba 
mencicip kenangan yang terbungkus 
di dalam plastik hitam. Plastik itu selalu 
ia simpan di bawah tumpukan kenan-
gan-kenangan lainnya. Jika kau nekat, 
maka akan kau akan segera melihatnya 
menangis. Air matanya merah seperti 
darah, tapi bukan. Itu bukan darah. Ada 
aroma mawar dalam air matanya.

Pernah suatu ketika karena begi-
tu ingin tahunya, aku dengan senga-
ja mencoba membuka plastik hitam 
tersebut.

 “Jangan sentuh kenangan itu. Ke-
nangan itu tidak dijual. Itu punya saya.”

Beberapa saat setelah berujar de-
mikian, tangisnya berhenti dan wa-
jahnya kembali tanpa ekspresi.

***

Aku masih ingat beberapa tahun 
silam, ketika kotaku tak sesibuk yang 
sekarang. Ketika itu, jika kau membu-
ka jendela di pagi hari maka kau akan 
mendengar cericit ambai-ambai1 ber-
sahut-sahutan. Ditambah tingkah roda 
pedati2 yang bergumul dengan kerikil 
menimbulkan bunyi hentak yang khas. 
Dari sudut-sudut dapur akan kau den-
gar para wanita yang tengah mendidi-
hkan air atau menimba di sumur saling 
tegur sapa. Para lelaki akan berjalan 
keluar rumah, masuk ke petak-petak 
sawah memikul cangkul. Jika mereka 
hendak ke kebun, maka di pinggangn-
ya tersampir parang3 yang telah diasah 
semalaman.

Akan tetapi, semenjak hal baru yang 
dinamakan modernisasi itu masuk 
ke daerahku, maka tak ada lagi bunyi 
cericit ambai-ambai. Kau hanya akan 
mendengar deru sepeda motor. Para 
wanitapun tak lagi di sumur. Tak ada 
yang perlu di timba. Sudah ada mesin 
cuci dan mesin pompa. Pun para lelaki 
tak lagi ke sawah. Mereka beralih men-
jadi buruh-buruh pabrik. Jika sekolahn-
ya tinggi, maka dapatlah ia menikmati 
dinginnya ruang kantor. Semua saling 
memburu, beradu dalam waktu.

Maka, semenjak itulah Perempuan 
Penjaja Kenangan muncul. Ketika 
orang-orang di kotaku mulai kehilan-
gan waktu untuk sekedar mengingat 
masa lalu. Dan aku, aku adalah pelang-
gan sejatinya. Bukan karena aku terma-
suk orang-orang yang terjebak dalam 
modernisasi tersebut. Aku bukanlah 
pria sibuk. Sekedar kau tahu, bebera-
pa tahun ini aku nyaris menjelma pen-
gangguran. Dan posisi sebagai pen-
gangguran itu membuatku mendapat 
hobi baru, melamun. Yah, melamuni 
kenangan masa lalu. Makanya aku tak 
pernah melewatkan untuk membeli 
beberapa kenangan darinya.

***
 Hari ini, kawan. Ketika aku menu-

liskan kisah ini, kotaku tengah diguyur 
hujan. Deras sekali. Jalanan yang ber-
lubang digenangi air. Buruh-buruh 
pabrik yang telah menghabiskan masa 
kerja hariannya terpaksa mengerubun-
gi halte, berharap bis yang akan men-
gantar mereka ke rumah segera sam-
pai. Sedangkan bagiku, rumah menjadi 
tempat bersemedi yang menyenang-
kan. Dan tentu saja, aku menanti geri-
mis. Berharap ketika senja mulai mer-
ayap, hujan ini berhenti menyisakan 
gerimis yang turun perlahan dan dari 
ujung jalan sesosok perempuan den-
gan mantel merah muda akan tampak 
berjalan pelan. Di kepalanya ada bakul 
berisi kenangan.

Berjam-jam aku menunggu di de-
pan jendela kamarku yang menjorok 
ke ujung jalan. Dan benar saja, hu-
jan berhenti tepat di mula senja. Dari 
ujung jalan, perempuan yang kunan-
ti-nantikan mulai tampak di kejauhan.

“Aku ingin kenangan paket komplit,” 
ujarku ketika ia sampai di depan ru-
mah. Aku hendak mengajaknya berbin-
cang-bincang. Aku suruh ia masuk, tapi 
ia menolak.

“Tidak, tuan. Terima kasih.”
“Apakah kau tidak lelah menjadi 

penjaja kenangan?” Aku membungkuk, 
mencoba mensejajarkan tubuh den-
gannya yang duduk di tangga rumah-
ku.

“Tidak, tuan.”
“Apa saja yang kau lakukan ketika 

tak turun hujan? Apakah kau punya 
pekerjaan lain?”

Ia tak lantas menjawab. Di ambil-
nya sebuah sendok mirip spatula be-
rukuran kecil. Sendok itu ia lap dengan 
ujung mantelnya.

“Tidak, tuan. Saya penjaja kenan-
gan. Kalau hujan tak turun, maka saya 
menghangatkan kenangan-kenangan 
yang bersisa.”

Jawabannya memberikan sebuah 
penjelasan kepadaku kenapa ke-

nangan yang ia jajakan selalu dalam 
keadaan hangat.

“Kalau boleh saya tahu, kenan-
gan apa yang biasanya bersisa? Yang 
kudengar orang-orang saat ini selalu 
mengharapkan kau datang ke rumah 
mereka dan memberi mereka kenan-
gan. Lalu, kenapa masih ada kenangan 
yang bersisa?”

Ia menatapku sesaat. Sorot matan-
ya begitu dingin. Benar-benar tanpa 
ekspresi. Kemudian ia kembali menun-
duk.

“Nyaris tidak ada orang yang meng-
inginkan kenangan buruk. Rasa ke-
takutan, kegagalan, kenangan ketika 
berada dalam kebangkrutan, ditinggal 
anak-istri, ditipu kolega sendiri, bah-
kan ditinggal pacar yang kawin lari 
sering bersisa.” Ia mengucapkan itu 
dengan tenang.

“Lantas kenapa kau masih menja-
jakan kenangan buruk?” Kusadari per-
tanyaanku mulai menekannya. Tapi, ia 
tidak menampakkan raut marah atau-
pun tersinggung.

“Karena tugas saya adalah menjual 
kenangan. Manis ataupun pahit, baik 
ataupun buruk, kenangan tetap kenan-
gan, bagian dari hidup manusia yang 
pernah terjadi. Dan melalui kenangan 
buruk itulah seharusnya manusia be-
lajar menyayangi kekasih hati. Atau 
membenahi diri untuk lebih waspada 
agar tidak mudah ditipu, memperbai-
ki sikap agar tidak ditinggal anak-istri. 
Manusia harus belajar dari kenangan 
buruk. Kenangan buruk adalah penye-
imbang.”

Aku terdiam beberapa saat mencer-
na kalimat yang diucapkannya.

“Ini tuan, kenangan paket komplit.” 
Ia menyerahkan sebungkus kenangan 
paket komplit yang tadi aku pesan. Aku 
tersentak kaget. Belum sempat aku 
menguasai diri, perempuan itu pergi. 
Menuju rumah-rumah lainnya.

***

Kawan, sudah sebulan kotaku di-
guyur hujan. Hujan bahkan selalu 
datang di akhir pekan. Dan aku selalu 
menanti kedatangan perempuan pen-
jaja kenangan. Namun, tak seperti bia-
sa, perempuan itu tidak datang ketika 
gerimis disambut senja. Berhari-hari 
aku menunggu dari balik jendela, ber-
harap sosok itu muncul di ujung jalan. 
Nihil. Sosok perempuan itu tak pernah 
lagi muncul.

Dari desas-desus yang kudengar, 
perempuan itu lari setelah kenangan 
dalam plastik hitamnya dibuka paksa 
oleh seseorang. Ia teramat sedih dan 
tak mampu menahan diri. Ia lari menu-
ju ujung jalan. Kata orang-orang yang 
melihatnya, ia berlari begitu kencang 
dan perlahan-lahan tubuhnya terang-
kat ke atas. Terus ke atas. Sampai hil-
ang dari batas pandang. Orang-orang 
menebak-nebak perempuan itu ber-
asal dari langit dan ia telah kembali ke 
tempatnya.

Benar saja, kawan. Sekarang di ko-
taku, ketika hujan turun menyisakan 
gerimis yang dicumbu senja, maka kel-
uarlah dari rumah. Bernapaslah. Maka 
perlahan, indera penciummu akan 
menghirup aroma mawar yang teramat 
menusuk. Selalu begitu setelah hujan. 
Aroma mawar itu tak pernah hilang.

Kawan, di manapun kau berada, 
jika suatu waktu kau melihat perem-
puan penjaja kenangan di tempatmu, 
tolong ucapkan padanya ‘Berhentilah 
menangis…’ Sampaikan juga segeralah 
kembali ke kotaku, karena di sini, 
ayahnya menanti. (*)

Catatan :
1.Sejenis burung pipit (bhs. Minang)
2.Gerobak yang ditarik oleh kuda se-
bagai alat transportasi zaman dahulu 
(bhs. Minang)
3.Sejenis sabit; golok (bhs. Minang)

Perempuan Penjaja Kenangan
david pratama
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Dalam kehidupan sehari-hari 
k ita sering mendengar 
banyak pendapat tentang 
Islam atau menyaksikan 

orang yang mengamalkan ajaran Islam. 

Dalam hal tersebut terkadang kita dapat 

menemukan adanya pendapat yang 

ekstrim, pendapat yang biasa saja, 

bahkan pendapat yang terkesan liberal. 

Islam merupakan ajaran yang utuh 

yang memahaminya tidak hanya cukup 

dengan melakukan satu cara pendekatan 

saja. Seperti hanya memahami islam 

melalui tafsir al qur’an tanpa melakukan 

pertimbangan lain adalah sebuah 

t indak an yang dianggap sebagai 

pemahaman sepihak. Oleh karenanya 

untuk menjawab permasalahan ini, 

dibentuklah BKIM yang merupakan 

kependekan dari Badan Kerohanian 

Islam Mahasiswa IPB. Yang merupakan 

salah satu wadah yang ditujukan bagi 

semua mahasiswa untuk belajar dan 

memahami islam secara utuh dengan 

berbaga sudut pandang.    

BKIM IPB adalah salah satu organisasi 

kemahasiswaan (lembaga dakwah 

kampus) yang mengemban misi dakwah 

dan syiar Islam, yang pertama kali 

dibentuk pada tanggal 16 November 

1976. Yang dalam perjalannanya pernah 

bersama-sama dengan organisasi 

islam di beberapa perguruan tinggi 

lain mencetuskan berdirinya Forum 

Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus 

(FSLDK) pada tahun 1986.  

Seiring adanya berbagai macam 

d i n a m i k a  y a n g  t e r j a d i  d i d a l a m 

organisasi, BKIM IPB yang  asalnya 

bernama Badan Kerohanian Islam 

Keluarga Mahasiswa IPB merubah 

namanya pada musyawarah kerja ke 

16, menjadi Badan Kerohanian Islam 

Mahasiswa IPB yang namanya dipakai 

sampai saat ini.

Dan sebagai penunjang jalannya 

k e p e n g u r u s a n ,  B K I M  m e m b a g i 

ker janya  da lam beberapa d iv is i . 

Pe r t a m a  H u m a s  y a n g  b e r t u g a s 

menjalin hubungan dengan Lembaga 

Kemahasiswaan, Dewan Pembina, 

Direktorat Kemahasiswaan maupun 

dengan lembaga yang diluar IPB. 

BKIM IPB juga tergabung 

d a l a m  j a r i n g a n 

BKLDK Nasional 

d a n  B K I M 

memiliki 

peranan 

c u k u p 

s t r a t e g i s 

d a l a m 

memberikan masukan 

terhadap dakwah-dakwah 

di seluruh kampus di Indonesia. 

Kegiatan dalam Divisi Humas adalah 

Sarasehan seluruh LK,UKM dan lembaga 

lainnya di IPB,Muhibah ke seluruh LK di 

IPB serta Musyawarah Nasional dengan 

LDK di seluruh Indonesia

K e d u a  P S D M  y a n g  b e r t u g a s 

m e l a k u k a n  p e n g e m b a n g a n 

sumberdaya manusia. Selain itu divisi ini 

jugalah memfasilitasi Mahasiswa yang 

ingin mendapatkan bimbingan atau 

pemahaman tentang islam. Divisi PSDM 

juga bertugas mencetak membuat 

kader-kader yang memiliki militansi 

tinggi untuk bisa memperjuangkan 

islam di  kampus tercinta k ita ini . 

Kegiatan yang dibawahi divisi PSDM 

adalah Tahfidzul Qur’an, Training Rohis, 

Training Kepemimpinan atau BILT (Basic 

Islamic Leadership Training), Kegiatan 

Rihlah, Pelatihan Bahasa Arab juga 

Upgreading anggota BKIM.

BKIM juga memiliki divisi keputrian 

yang memiliki tugas khusus untuk 

mengurusi masalah keputrian. Divisi 

ini memegang peranan yang penting 

untuk semua kegiatan yang berkaitan 

dengan keputrian.  Seper ti  halnya 

kegiatan MGO (Muslimah Generation 

on Air), Expo Syariah dan Khilafah, 

Sosialisasi tentang jilbab, Rihlah dan 

juga Upgrading.

Selain itu ada juga Syiar dan Opini 

yang bertugas melakukan syiar dan 

membentuk opini, yang bertujuan 

untuk menlakujan pencerdasan 

terhadap mahasiswa IPB 

melalui isu penting 

yag sedang ada di 

IPB. kegiatan 

sy iar  dan 

o p i n i 

diantaranya 

tabligh akbar, 

bedah buku, expo, 

uletin, diskusi dan juga 

kalian terbuka. Divisi terakhir 

adalah D3 yang mana divisi ini khusus 

ada untuk mengurus permasalahan 

dalam tingkat diploma IPB.

Dalam rangka penyebaran dakwah 

dalam lingkup kampus, BKIM melakukan 

beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut 

antara lain adalah Open House, Pekan 

Intelektual Muslim (PIM),  training 

Kepemimpinan atau BILT (Basic Islamic 

Leadership Training), Tabligh Akbar dan 

yang lainnya.

“BKIM secara  st ruktur  berbeda 

dengan organisasi keagamaan yang ada 

dalam fakultas maupun luar fakultas, 

karena BKIM merupakan organisasi 

yang bertanggung jawab langsung ke 

rektorat” tegas Rio salah satu anggota 

BKIM.

B K I M  m e r u p a k a n  s e b u a h  U n i t 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) keagamaan 

melingkupi seluruh IPB. BKIM tidak 

hanya mengkaji  masalah-masalah 

dalam bidang ibadah saja. BKIM juga 

melakukan analis-analisis tentang 

kejadian baik dalam negeri maupun 

l u a r  n e g e r i .  B K I M  m e n g a j a r k a n 

tentang pentingnya mengopinikan 

kejadian-kejadian di kehidupan dan 

mengaitkannya dengan masalah agama. 

Dalam setiap pertemuannya, BKIM 

melakukan beberapa kajian.

Menginjak era global isasi  pada 

zaman ini, agama diharapkan dapat 

m e m b e r i k a n  j a w a b a n  t e r h a d a p 

berbagai masalah, baik yang berkaitan 

dengan masalah ekonomi, politik, sosial, 

budaya, dan masalah lainnya. Hal ini 

dikarenakan agama mengandung nilai-

nilai universal yang mampu memberikan 

solusi dari berbagai masalah. Dalam hal 

kepemahaman Islam, individu dituntut 

tidak hanya memandang Islam sebagai 

ibadah ritual saja, tetapi merupakan 

sebuah ideology yang harus diamalkan 

oleh setiap pemeluknya.

“Untuk kedepannya saya berharap 

BKIM ingin menjadi sebuah orientasi 

kemahasiswaan yang suaranya dapat 

didengar dan diambil di seluruh IPB. 

BKIM menjadi  suatu wadah yang 

mengkaji berbagai masalah dalam 

keislaman.” tutup Kanda.

UKM

“Islam itu komprehensif. Islam memuat sistem yang menyeluruh, 
mencakup seluruh sisi kehidupan.” tutur Kanda (Ketua BKIM IPB).

U r u s a n

Nafsiyah merupakan kajian kepribadian 
Islam. Nafsiyah berhubungan dengan 

ahlak. Nafsiyah sendiri mengandung arti 
yaitu tentang pola sikap, atau cara yang 

dilakukan untuk memenuhi naluri 
dan kebutuhan jasmaninya sesuai 

dengan Islam. Inti dari kajian 
adalah supaya dapat bersikap 

seperti muslim yang sem-
purna. 

Bahasa ArabPelatihan yang dilaku-
kan untuk mempelajari bahasa Arab. 
BKIM menggunakan metode abyan yaitu 
kemampuan untuk mahir membaca arab 
gundul. 

Tahsin merupakan kajian tentang cara 
mebaca AL-Qur’an secara tartil (benar). 
Tahsin adalah membaguskan bacaan 
alqur-an dengan menyempurnakan 
hak-hak huruf sesuai dengan mak-
horijul huruf dan kaidah-kaidah 
Ilmu Tajwid. Tujuan utama dari 
tahsin adalah menjaga lisan 
dari kesalahan ketika 
membaca Al-Qur’an.

BAhasa ARAB
Dalam hal ini, BKIM 

mengkaji tentang bagaimana 
sistem ekonomi dalam Islam. Sistem 

keuangan dalam Islam merupakan ba-
gian dan konsep yang lebih luas tentang 
ekonomi Islam dimana tujuannya adalah 

memberlakukan sistem dan nilai etika Islam 
ke dalam lingkungan ekonomi.

Kajian Ekonomi

tahsinNafsiyah

KAJIAN

oleh: umi trimukti

B K I MM e n g k a j i  B e r b a g a i  H a l

A g a m a

BKIM

D a l a m 
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Sepintas permainan yang 
mereka mainkan terlihat tak 
berbeda dengan American 

Football atau Rugby yang identik 
dengan olahraga yang membu-
tuhkan kemampuan fisik keras. 
Namun jika diperhatikan lebih lan-
jut, nyatanya flag football memiliki 
keunikan yang membuatnya begitu 
menarik dan berbeda dengan olah-
raga sejenisnya.

Bola digiring dengan cara dilem-
parkan pada pemain yang satu ke 
pemain yang lainnya. Bendera yang 
terpasang di flag belt pinggang ball 
carier menjadi sasaran utama sang 
defender.

Tidak terkesan sebagai  permain-
an yang kasar, keras dan berbaha-
ya yang diperlihatkan dalam flag 
football ini. Olahraga yang mem-
butuhkan kerjasama tim yang baik 
ini tidak menerapkan sistem tackle 

seperti pada permainan American 
Football. 

Dengan kata lain, permainan ini 
lebih aman dimainkan. Lawan cuk-
up dihentikan dengan cara deflag-
ging atau mencabut bendera di flag 
belt yang terpasang dipinggang pe-
main. Bendera yang terpasang dip-
inggang pemain ini lah pusat uta-
ma yang menjadi daya tarik dalam 
olahraga ini, sehingga  dinamakan 

flag football.
Perbedaan lain antara flag foot-

ball dengan olahraga sejenisnya 
adalah terletak pada peralatan yang 
lebih sederhana, jumlah pemain 
yang lebih sedikit, sistem skor tan-
pa field goal dan bonus kick, waktu 
pertandingan 2 x 25 menit atau 2 
x 20 menit, luas lapangan dengan 
ukuran 80 x 40 yards, sistem fumble 
(perbutan bola di udara), hingga 
sistem tanpa onside kick (perebu-

tan bola tanpa cara kasar).
Berbeda dengan unit kegiatan 

mahasiswa lain di IPB dalam bidang 
olahraga. Achmad Hafiz Wahdah 
(SIL/48) atau akrab dipanggil Hafiz 
adalah seorang atlet flag football 
nasional yang mempunyai andil 
besar dalam mendirikan komunitas 
flag football di IPB.

Tepat di bulan September, tahun 
2011 terbentuklah suatu komunitas 
yang bernama Snipers Flag Foot-
ball  IPB. Dengan dukungan teman 
lorong asrama TPB dan teman ses-
ama atlet yang memiliki hobi yang 
sama. Komunitas ini mulai tumbuh 
dengan jumlah anggota sebanyak 
20 orang.

“Permainan yang sangat jarang 
dimainkan oleh orang Indonesia. 
Bahkan ada beberapa orang yang 
tidak tau. Sehingga saya pun tertar-
ik  untuk mencoba, seperti apa per-
mainannya,” ujar Muhammad Fajar 
Sidiq (IPTP 48) salah satu anggota 
Snipers Flag Football IPB.

Banyak kendala yang dialami dari 
mulai sulitnya mencari lapangan 
untuk bermain, hingga salah pema-
haman orang-orang dalam membe-
dakan flag football dengan Amer-
ican Flag Football atau pun Rugby 
dalam proses pelaksanaannya.

“Ini olahraga yang berbeda. Olah-
raga yang bukan cuma mengandal-
kan tenaga, tetapi butuh permainan 

komunitas

Flag FootballHadirkan 
Warna Baru 
Bagi Pecinta 
Football

Hangatnya sinar mentari yang terpancar di belakang gedung Gymnasium 
Institut Pertanian Bogor (IPB) , turut menyemangati sekelompok pemuda 

yang bermain �ag football setiap Sabtu pagi disana. 

“ “

Ini olahraga yang berbeda. Olah-
raga yang bukan cuma men-

gandalkan tenaga, tetapi butuh 
permainan otak juga, karena 

strategi di Flag Football sangat 
penting...

otak juga, karena strategi di Flag 
Football sangat penting,” ucap Hafiz.

Walaupun masih cukup asing 
bagi sebagian orang. Olahraga flag 
football yang berasal dari negeri 
paman sam ini mulai digandrungi 
banyak pelajar yang menyebar di 
kota-kota besar di Indonesia.

Tim flag football dari luar IPB 
seperti Universitas Indonesia, Uni-
versitas Pakuan, bahkan tak keting-
galan tim minor flag football dari 
SMA Negeri 6 Bogor pun kerap kali 
menjadi lawan dalam pertandingan 
persahabatan yang mereka adakan.

Sebagai ketua, Hafiz berharap 
agar orang-orang semakin men-
genal Snipers Flag Football IPB. Bag-
inya siapapun yang mengenal olah-
raga ini pasti banyak orang yang 
suka, karena olahraga ini sangat 
menyenangkan.

Dengan publikasi dari post-
er-poster yang disebar di lingkun-
gan kampus maupun media sosial, 
seperti dalam akun resmi  grup di 
facebook dan twitternya semakin 
membuat anggota Snipers Flag 
Football IPB bertambah. Komunitas 
ini terbuka bagi siapa saja yang ter-
tarik bergabung.

 “Gue gak perlu orang yang bisa 
main atau bagus atletiknya, yang 
penting orang itu mau latihan dan 
ada bersemangat. Gue butuh dua 
hal itu,” pungkasnya. 

Rona fauzan noer, inge karmali
Foto: Fahmi alby
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KM IPB Berubah, 
Perlukah?
Pauzi, Mahasiswa Departemen Gizi Masyarakat 
IPB Angkatan 2010

KM IPB Berubah, 

Pauzi, Mahasiswa Departemen Gizi Masyarakat 

Pembaca dapat mengirimkan tulisan berupa opini, resensi, atau karya sastra ke redaksi Koran Kampus IPB
Kirimkan tulisan beserta data diri ke alamat email korankampus_ipb@yahoo.com

Sebagai manusia, kita hidup 
dalam dunia penuh pe-
rubahan. Manusia perlu 

senantiasa menyesuaikan diri 
dengan perubahan dan tuntutan 
perubahan. Perubahan merupa-
kan sesuatu hal yang pasti (terjadi 
dan akan terjadi), sebagaimana 
diketahui oleh manusia sejak 
zaman dahulu, yang diungkapkan 
mereka melalui kata-kata “Panta 
Rei” (bahasa Inggris: everything 
changes). Perubahan yang dimak-
sud meliputi perubahan dalam 
perilaku, cara berpikir, sistem nilai 
dan penilaian, metode dan cara-
cara bekerja, maupun peralatan 
yang digunakan. 

Perubahan senantiasa men-
gandung makna beralihnya 
keadaan sebelumnya menjadi 
keadaan setelahnya. Perlu diingat 
bahwa tidak semua perubahan 
yang terjadi akan menimbulkan 
kondisi lebih baik. Jika memun-
gkinkan, perubahan diarahkan ke 
hal yang lebih baik. 

Transisi dari kondisi awal ke 
kondisi kemudian, memerlukan 
proses transformasi yang tidak 
selalu berlangsung lancar meng-
ingat bahwa perubahan sering 
kali disertai berbagai konflik. 
Pembahasan perubahan dan pros-
es perubahan, sebagaimana kita 
pahami biasanya dilakukan orang 
melalui fokus perubahan keorgan-
isasian.

Keluarga Mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor (KM IPB) sebagai 
organisasi tatanan tertinggi 
dalam keorganisasian mahasiswa 
di IPB haruslah mampu menye-
suaikan diri dengan perubahan 
dan tuntutan perubahan. 

Dewasa ini, keharusan untuk 
melaksanakan perubahan dalam 
lingkungan yang penuh turbu-
lensi dan dinamika merupakan 
sebuah fakta kehidupan bagi 
kebanyakan organisasi. Organisasi 
tidak boleh menunggu hingga 
mengalami proses kemunduran 
untuk melaksanakan perubah-

an-perubahan. Mereka 
secara terus-me-
nerus perlu 
memprediksi 
dan mengan-
tisipasi kebu-
tuhan akan 
perubahan.

Salah 
satu alasan 
paling 
mendasar 
mengenai 
perlunya peruba-
han adalah lingkungan 
keorganisasian yang ter-
us-menerus berubah. 
Organisasi yang 
bersangku-
tan perlu 
mengadakan 
perubahan 
agar dapat 
bertahan dan menjaga 
eksistensinya.

Dalam proses perubahan ini 
kita mengenal sebuah istilah 
penting, yakni agent of change 
(agen perubahan). Agen peruba-
han adalah orang atau kelompok 
yang bertanggung jawab mengu-
bah pola perilaku yang ada pada 
orang tertentu atau sistem sosial 
tertentu. 

Para agen perubahan ini 
adalah pemimpin-pemimpin 
strategis yang mempunyai seman-
gat penuh mencari solusi untuk 
organisasinya agar lebih baik. 
Mereka mampu mengantarkan 
organisasi yang dipimpinnya 
mencapai tujuan dan memikirkan 
masa depan organisasinya. 

Mahasiswa dalam tatanan KM 
IPB adalah pemimpin-pemimpin 
untuk perubahan ini. Sebagai 
civitas akademika IPB, seharusnya 
telah tertanam dalam diri akan 
pentingnya menjaga eksistensi 
organisasi agar mampu berkontri-
busi mewujudkan IPB dan Indone-
sia yang lebih baik.

Dalam jiwa setiap mahasiswa 
IPB yang menghendaki adanya 

pe-
ru-
bahan, 
seha-
rusn- ya 
tertanam makna student as a 
calling (baca: aktivis), sehingga 
mampu memaknai tanggung 
jawab seorang pemimpin dan per-
an sebagai agen perubahan.

Kehidupan organisasi, 
begitu pula dengan organi-
sasi KM IPB dan 
antarorgani-
sasi yang ada 
di dalamnya, 
mengharuskan 
setiap anggotanya 
memiliki komitmen, koordinasi, 
dan kompetensi dengan mener-
apkan standar tinggi agar mampu 
memperkuat barisan organisasi 
dalam upaya mewujudkan suatu 
perubahan.. 

Dalam konteks perubahan ke-
organisasian, seorang pemimpin 
hendaklah mampu mewujudkan 
keberadaan organisasi sebagai 
organisasi pembelajaran. Kita bisa 
belajar makna ini dari perusa-
haan-perusahaan Jepang yang 

tel-
ah 

mencapai 
kemajuan 

sehubun-
gan dengan 

posisi mer-
eka dalam 

persaingan 
internasional. 

Menurut 
Ikujiro 

Non-

aka, 
ke-
berhasilan 
perusahaan-perusahaan Jepang 
bukanlah disebabkan keahlian 
mereka dalam bidang produksi, 
melainkan kemampuan mereka 
dalam mencapai modal murah 
dengan memiliki hubungan erat 
dengan para pelanggan, rekanan, 
dan pihak pemerintah. Perusa-
haan-perusahaan Jepang telah 
mencapai keberhasilan luar biasa 

karena keter-
ampilan mereka 

dalam “men-
ciptakan 

penge-
tahuan 

keor-
gan-

isa-
sian” 

(Nona-
ka, 1995: 3). Ini mengajarkan ke-
pada kita sebagai mahasiswa atau 
agen perubahan bahwa dengan 
menciptakan dan menyebarkan 
pengetahuan keorganisasian, 
serta memasukkannya ke dalam 
kegiatan, pelayanan, dan sistem, 
akan menggiring organisasi 
menuju puncak kesuksesan.

Jika kita ingin menyatakan 
organisasi KM IPB dikelola secara 
efektif dipandang dari sudut 
strategis, kita perlu menunjukkan 
bahwa para agen perubahan yang 
berada di KM IPB mengapresiasi 
sepenuhnya dinamika, peluang, 
serta ancaman dalam lingkungan 
kompetitif mereka. Selain itu, 
mereka memberikan cukup perha-
tian terhadap isu kemasyarakatan 
atau kemahasiswaan yang lebih 
luas dan mengupayakan sumber 
dayanya dikelola secara strategis 
dengan memperhitungkan kekua-
tan serta kelemahannya. Mereka 
menyelaraskan peluang, faktor 
keberhasilan pokok, dan kompe-
tensi inti satu sama lain. Dengan 
demikian, perubahan yang dimak-
sud akan dapat diarahkan ke arah 
yang lebih baik.

Illustrasi oleh: rahmanda
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Sudah tidak asing lagi jika kita mendengar pow-
er bank, merupakan salah satu alat yang mam-
pu membantu pengguna gadget untuk bisa 
mengisi baterai tanpa memerlukan aliran listrik 

dari PLN.  Power bank adalah teknologi canggih yang 
berfungsi untuk menyimpan energi. Jika dilihat dari se-
jarah lahirnya power bank, sebelumnya telah muncul 
terlebih dahulu alat sejenis power bank yang bernama 
travel charger. Cara kerjanya yaitu mengambil energi 
listrik dari mobil dengan menghubungkannya ke mo-
bil.  Seiring dengan perkembangan zaman, travel char-
ger ini dinilai kurang efektif sehingga munculah power 
bank sebagai penggantinya.

Power bank disebut juga sebagai portable char-
ger sebab alat ini mampu membantu mengisi daya 
pada baterai yang dapat dilakukan dimanapun dan 
kapanpun sang pemilik membutuhkan. Misalkan saja 
mahasiswa yang kini nampak membawa power bank 
dimana-mana, bahkan menggunakannya ketika waktu 
luang, entah saat di kantin, perpustakaan, 
ataupun di kelas.

Kehadiran power bank bagi 
mahasiswa terasa sangat 
menguntungkan karena 
Mampu memperlan-
car akses komunikasi 
meskipun gadget 
mengalami low 
battery. “Aku kan 
suka nge-charge 
h a n d p h o n e 
kadang nggak 
sampai penuh. 
Jadi, hampir seti-
ap hari aku bawa 
power bank buat 
antisipasi handphone 
mati. Soalnya kegia-
tanku lebih banyak diha-
biskan di kampus”, ujar Friska 
(Mate/49). 

Selain penggunaannya yang prak-
tis, ringkas, dan mudah dibawa ke mana-mana, 
alat ini pun mampu menampung daya dengan kap-
asitas mulai dari 1000 mAH sampai dengan 18000 
mAH (mili ampere hour). Hal tersebut memungkinkan 
gadget dapat di-charge penuh sampai dua kali. Se-
bagaimana yang diungkapkan oleh Ari, salah seorang 
pengguna power bank, untuk men-charge power 
bank itu sendiri pun membutuhkan waktu sekitar 6-7 
jam, sehingga pengguna merasa lebih tenang untuk 
meninggalkan power bank dalam keadaan di-charge 
sementara ia tidur.

Kelebihan lain dari power bank, yaitu kemuda-
han untuk men-charge gadget tanpa membutuhkan 
sumber listrik langsung dari PLN apabila tiba-tiba 
gadget low battery. Disinilah  power bank siap digu-
nakan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, power 
bank juga bersifat universal karena dapat mentras-
fer energi ke beberapa gadget dengan menggu-
nakan port microUSB atau mini-USB.

Rasanya tidak heran jika mahasiswa lebih 
memilih power bank dibandingkan manual char-

ger. Namun, dibalik kelebihannya yang memikat 
perhatian mahasiswa, alat yang relatif mahal ini 

pun memilki kekurangannya tersendiri. Ketergan-

tungan mahasiswa terhadap power bank juga menim-
bulkan sisi negatif. “Memang benar, dengan menggu-
nakan power bank secara kontinu berarti kita juga akan 
menggunakan energi lebih banyak, lebih tepatnya kita 
melakukan pemborosan energi,” kata Fariz Ananda. 

Namun, mahasiswa dapat meminimalisasi hal terse-
but dengan menggunakan power bank sesuai kebutu-
han saja, tambah Fariz. Jika dilihat dari fungsinya, sebe-
narnya power bank hanya akan digunakan saat gadget 
low battery dan tidak ditemukannya sumber tegangan 
di sana. Namun, pada kenyataannya, power bank lebih 
banyak digunakan setiap hari tanpa melihat situasi. Al-
angkah baiknya jika mahasiswa menggunakan manual 
charger apabila ditemukan sumber tegangan sehing-
ga penggunaan power bank hanya dilakukan dalam 
keadaan darurat saja.

Penggunaan power bank yang tidak sesuai aturan 
juga dapat menyebabkan baterai menggelembung. 
“Sebenarnya efek buruknya sama seperti menggu-

nakan manual charger. Ketika sedang di-
charge sambil dipakai, tentu akan 

membuat baterai cepat rusak,” 
jelas Ari. Ia juga mengatakan 

bahwa power bank jangan 
dijadikan sebagai life 

style, tetapi alat yang 
berfungsi mengef-
esiensikan kerja ma-
hasiswa dengan 
sistem portable-nya.

Begitu pun yang 
diungkapkan oleh 
Hesty, apabila kabel 

yang menghubung-
kan antara power bank 

dengan gadget ter-
us-terusan dipasang dan 

dilepas, hal tersebut akan 
membuat gadget itu sendiri 

menjadi rusak dan error. Kare-
na power bank tidak bisa jika kabel 

yang sering digunakan berbeda. Sehingga 
diperlukan cara penggunaan yang baik agar baterai 
maupun gadget tidak mengalami kerusakan akibat 
power bank. 

Pemilihan power bank yang baik dan bagus juga 
perlu diperhatikan. Sebelum membeli, ada baiknya 
terlebih dahulu melihat kapasitas power bank. Power 
bank yang akan dipilih, sebaiknya memiliki kapasi-
tas yang sesuai dengan baterai gadget. Apabila ingin 
men-charge gadget, pastikan kabel yang digunakan 
merupakan kabel gadget asli. Selain itu, juga diperlu-
kan pemilihan tegangan dan spesi�kasi yang sesuai 
dengan gadgetnya

Meskipun pemilihan power bank dirasakan sudah 
bagus dan baik, namun tidak bisa dihindari jika ker-
usakan bisa juga terjadi pada power bank itu sendiri. 
Banyak penyebab yang memungkinkan alat tersebut 
menjadi rusak. Karena sifatnya yang resisten terhadap 
bantingan, maka lindungi power bank jangan sampai 
jatuh maupun terbanting. Jangan biarkan power bank 
digunakan jika pengisiannya dalam keadaan tidak 
penuh. Apabila tidak penuh, maka pengisian terhadap 
gadget tidak akan optimal. Dan yang terakhir, gunakan 
power bank seperlunya saja agar kinerja power bank 
tetap bagus.

pada kenyata-
annya, power 

bank lebih banyak 
digunakan setiap 

hari tanpa melihat 
situasi.

GAYA HIDUP

Power 
bank

Kebutuhan atau 
sekedar gaya?

neneng murnasih

jam, sehingga pengguna merasa lebih tenang untuk 
meninggalkan power bank dalam keadaan di-charge 

perhatian mahasiswa, alat yang relatif mahal ini 
pun memilki kekurangannya tersendiri. Ketergan

neneng murnasih
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Film India memang identik 
dengan kisah yang bergenre 
drama cinta romantis, tetapi 

tidak untuk �lm yang satu ini. Shimit 
Amin mempersembahkan Chak De 
India, sebuah �lm yang menceritakan 
tentang strategi permainan hockey 
di lapangan. Film yang disutradarai 
oleh Shimit Amin ini diperankan oleh 
Sharukh Khan sebagai Kabir Khan, se-
orang kapten hockey nasional India. 
Pada sebuah pertandingan melawan 
Pakistan, India mengalami kekalahan 
karena gagal melakukan tendangan 
pinalti.

Kabir Khan sebagai kapten memu-
tuskan dirinya yang melakukan pinal-
ti, namun ia gagal memasukkan bola 

dan menjadikan India kalah dengan 
skor 0-1 untuk Pakistan. Kekalahan 
ini membuat warga India merasa ter-
pukul, ditambah lagi seusai kekalahan 
India atas Pakistan, muncul gambar 
Kabir Khan yang tengah bersalan 
dengan kapten Pasiktan. Hal tersebut 
membuat spekulasi warga india bah-
wa Kabir Khan yang seorang muslim 
telah menghianati bangsanya sendiri 
yang beragama Hindu.

Setelah pertandingan, Kabir Khan 
dikeluarkan dari tim hockey nasional 
India. Ia dan ibunya harus mengalami 
pengusiran dari tanah leluhur mereka. 
Selama tujuh tahun, Khan meninggal-
kan dunia hockey dan diasingkan dari 
kampung halamannya. Di tahun ketu-

juh Khan bangkit, kemudian menga-
jukan diri sebagai seorang pelatih tim 
hockey wanita nasional India. Pejabat 
pemerintah yang mendengar penga-
juan diri dari Khan, setelah melalui per-
debatan yang cukup sengit akhirnya 
para anggota dewan menyetujui Khan 
menjadi pelatih tim hockey wanita na-
sional India.

Tim hockey wanita ini terdiri atas 
enam belas wanita yang berasal dari 
berbagai negara bagian di India. Mere-
ka adalah pemain hockey terbaik di 
negara bagian dengan karakternya 
masing masing. Salah satu pemain 
termuda, Komal Chautala ( Chitrashi 
Rawat ) (dari sebuah desa di Haryana ) 
sering memiliki masalah dengan Preeti 
Sabarwal ( Sagarika Ghatge ) dari 
Chandigarh. Sementara itu disisi lain, 
Balbir Kaur ( Tanya Abrol ) dari Punjab 
memiliki emosi yang sangat mudah 
terbakar, Balbir suka mengganggu 
Rani Dispotta (Seema Azmi) dan Soi-
moi Kerketa (Nisha Nair) yang lugu dan 
polos dari desa terpencil di Jharkhand. 
Mary Ralte (Kimi Laldawla) dari Mizo-
ram dan Molly Zimik (Masochon Zimik) 
dari Manipur  yang berwajah chainese 

sering dianggap orang asing oleh 
semua pemain. Tidak berhenti sampai 
disitu, pemain lainnya Vidya Sharma 
( Vidya Malvade ), yang bermasalah 
karena dipaksa untuk memilih antara 
hockey atau pulang untuk menikah, 
serta Bindia Naik ( Shilpa Shukla ) salah 
satu pemain hockey nasional wanita 
yang merupakan anggota senior.

Pada awal latihan, bebarapa pemain 
menolak mengikuti aturan yang sudah 
ditapkan oleh Kabir Khan. Bandia yang 
merupakan pemain senior mempro-
vokasi pemain lain untuk mulai mem-
berontak pada aturan yang dibuat 
olah Kabir. Setelah beberapa waktu 
menjalani latihan para pemain mulai 
kesal dengan aturan keras dan tegas 
dari Kabir, mereka meminta kabir ber-
henti menjadi pelatih. Itulah kali per-
tamanya Khan menyaksikan seluruh 
anggota tim menjadi satu kesatuan 
yang sangat kompak.

Sebagai bentuk perpisahan khan 
mengajak para sta� dan anggota tim 
untuk ikut makan bersama disalah 
satu kafe. Suasana begitu sunyi sampai 
tiba tiba dua orang pria mengganggu 
merry dan molly, bilbar yang memiliki 

emosi tinggi segera mengajar laki laki 
tersebut. Hal ini memicu terjadinya 
pekelahian atara tim hockey wanita 
dan sekelompok pria teman laki laki 
tadi. Setelah kejaian ini mereka mem-
inta kabir agar tetap kembali menjadi 
pelatih tim hockey.

Sampailah mereka pada pertandin-
gan hockey dunia yang berlangsung 
di Australia. Diawal pertandingan In-
dia harus menelan pil pahit dengan 
kekalahan 0-7 atas Australia. Khan 
tidak berkecil hati, melainkan ia terus 
berusaha melatih anggota tim den-
gan lebih keras. Sampai pada akhirnya 
mereka mampu melawan serangan 
dari negara-negara lain dan berhasil 
sampai pada babak �nal dan bertemu 
kembali dengan tim dari Australia. 

Semangat dan kerja keras yang 
dilakukan oleh tim hockey India pada 
akhirnya memberikan kemenangan 
yang indah untuk India. Film yang ber-
durasi 2 jam 30 menit ini mungkin bisa 
menjadi sebuah inspirasi tekad dan 
kerja keras, ketika berusaha semak-
simal mungkin, apa yang sepertinya 
tidak mungkin tercapai akan dengan 
mudah  ditaklukan. 

Judul  : Chak De India

Sutradara : Shimit Amin

Aktor  : Shahrukh khan, Chitrashi Rawat, Sagarika   

    Ghatge dan lainya.

Rilis  : 10 Agustus 2007
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